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Pla estratègic ciutadà de millora del turisme de Sagunt - Introducció

L’Ajuntament de Sagunt encarrega aquest “Pla Estratègic 
Ciutadà per millorar el turisme a Sagunt” a l’equip de 
Pla estel*. Aquest projecte, s’emmarca al Pla Integral de 
Participació de Sagunt que n’inclou tres més, desenvolupats 
per altres equips: diagnosi social, diagnosi econòmica i 
diagnosi urbanística (mapatges ciutadans).

Un Pla deTurisme Comunitari hauria de tenir per objectiu 
fer emergir els emprenedors cívics latents en el municipi, 
ja provinguen del teixit social, del comercial o de la pròpia 
administració. El seu desenvolupament hauria de capacitar 
un grup promotor (polítics, tècnics i representants d’entitats) 
per a recolzar les iniciatives plantejades resseguint una 
planificació orientada a objectius nascuda d’una diagnosi 
col·lectiva el més transversal possible: un full de ruta que 
impulse el turisme comunitari, implicant i beneficiant al 
màxim nombre de ciutadans possible.

El document què teniu a les mans proporciona un punt de 
partida per a un futur Pla de Turisme Comunitari.  En 
aquest sentit, el “Pla Estratègic Ciutadà per millorar el 
turisme a Sagunt” és una investigació participativa per 
fer aflorar el discurs col·lectiu del conjunt de la ciutadania 
envers el turisme a la ciutat de Sagunt. 

Introducció

Alhora, es vol motivar una reflexió crítica sobre el concepte 
de turisme, tot ampliant-ne el seu significat per incorporar 
la identitat col·lectiva i la hospitalitat comunitaria: 
aquestos som nosaltres, aquesta és la nostra història, y 
aquest és el patrimoni natural i cultural que volem compartir 
amb tu.

En una primera aproximació territorial al terme de Sagunt, 
s’intueix ja el seu caràcter policèntric: tres nuclis principals 
(casc antic, Port de Sagunt i Almardà) i el teixit residencial 
dispers (corresponents a les partides de Gausa i Montiver). 

Aquestes quatre entitats poblacionals tenen a veure amb la 
fragmentació del territori provocada per les infraestructures 
existents, generant una mena de “illes” al territori. Cal notar 
que cadascuna d’aquestes “illes” es correspon amb una 
parcela específica de la identitat comunitària del municipi de 
Sagunt, fet que reforça la desconnexió dels habitants amb 
els actius culturals, històrics i naturals de les altres “illes”.

Així, el casc històric té que veure amb la cultura clàssica, 
el Port de Sagunt és garant del patrimoni industrial, 
Almardà es vincula al paisatge de platges i marjal, i Gausa i 
Montiver al patrimoni natural de la serra d’Espadà i la serra 
Calderona. 

Port de Sagunt

Casc Antic

“Illes” al 
territori

I1. Esquemes del mosaic territorial del municipi i el seu entorn. 

I2. Mapa territorial del terme municipal de Sagunt.

Almardà

Teixit dispers

(terme de Canet)

Teixit residencial Teixit industrial
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(terme municipal de Canet d’en Berenguer)
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EL TERRITORI
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El terme municipal de Sagunt abarca pràcticament 
la totalitat de la comarca  del Camp de Morvedre. 
Independentment d’això, el paisatge no entén de fronteres 
administratives, i convé tindre una perspectiva territorial 
davant plantejaments com el què aquest estudi proposa.

El Camp de Morvedre, entre els darrers estreps de 
la serralada Ibèrica i la vora de la mar Mediterrània, 
dóna lloc a la confluència de diferents ambients, 
que la doten d’una gran diversitat. Aquesta trobada 
d’ambients provoca, dins d’un espai relativament menut, 
la convergència de platges i cordons dunars, marjals, 
formacions de ribera, matollars i boscos diversos. Igualment, 
l’assentament humà continu des de fa més de 3000 anys 
ha modificat de manera decisiva aquests ambients, i no 
és possible entendre la natura i els paisatges del Camp de 
Morvedre sense tindre en compte aquesta presència.

A més, té una gran importància estratègica, per ser el punt 
de trobada de dos importants eixos de comunicació. Per 
una banda l’arc mediterrani, a mig camí entre Castelló i 
València, i per l’altra, com a punt d’entrada natural a terres 
aragoneses per la vall del riu Palància.

Unitats paisatgístiques

Aquesta concentració d’infraestructures (ferrocarrils, 
autopistes i ports) així com l’estructuració dels teixits urbà 
i industrial al territori, dibuixen un patró territorial que 
representem en l’esquema adjunt.

A l’escala urbana ens trobem amb un nucli històric confinat 
entre infraestructures; els barris del Port de Sagunt vinculats 
al progressiu desenvolupament de la indústria (de la mar 
cap a l’interior) i comprimits precisament entre els polígons 
industrials i el terme de Canet d’en Berenguer; les zones 
de marjal, a nord i sud acompanyant als nuclis satèl·lit 
costaners d’Almardà i del Grau Vell; i entre mar i muntanya, 
horta, l’escosistema agrícola del tarongerar saguntí.

Només el llit del riu Palància lliga, de est a oest, d’una 
manera clara totes aquestes unitats paisatgístiques: la 
serra, la ciutat, l’agricultura i la mar. De nord a sud, les 
franges de paisatge queden tallades pel propi teixit urbà, 
però també per la franja industrial que acompanya  el antic 
traçat ferroviari fins a Ojos Negros.*

T1. Esquema territorial amb unitats paisatgístiques.

horta

aigua

paratge natural

viaris

ciutat

indústria

* Part del text d’aquesta pàgina s’ha redactat a partir d’un escrit de Jordi Cortina, 

extret del llibre “Guia Caminera del Camp de Morvedre”.
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Canet d’en Berenguer

Casc històric

Marjal

Port

Palància Mediterrània

Serra d’Espadà

Serra Calderona
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Espais d’oportunitat

De l’estructuració territorial sintetitzada abans, es detecten 
els següents espais d’oportunitat:

1. El riu Palància com a eix vertebrador del municipi, 
tant a nivell geogràfic com a nivell social. En l’actualitat 
ja té una certa activitat esportiva i de lleure, però molt 
desestructurada. Possiblement és l’espai públic amb més 
potencial col·lectiu de tot el territori.

2. L’altra oportunitat territorial destacable és el paisatge 
agrícola: la xarxa d’aigua, de camins,... Aquest ecosistema 
és la base territorial real sobre la qual es retallen les altres 
peces i unitats paisatgístiques de la comarca, per tant, a 
través d’ella es pot accedir a tota la resta: l’estructura de 
connexió primària del territori. La franja industrial del sud 
de l’àrea urbana deixa com a connexió preferent la vessant 
nord del llit del Palància.

3. Les estribacions de la serra d’Espadà i de la serra 
Calderona com a punt d’entrada al paisatge natural boscós, 
i com a talaies de la resta de paisatge de la comarca. Els 
punts d’entrada i les vores d’enllaç entre allò urbà o agrícola 
i la serra són difuses, però són claus per a la inclusió 
d’aquestos espais a la identitat comunitària.

2. Camins d’horta

3. Paratges de muntanya

1. Riu Palància

4. Vessant sud del Castell de Sagunt

5. Àrea internuclis

6. Port comercial de Sagunt

7. El Grau Vell

8. Almardà

T2. Espais lliures d’abast municipal.

4. La vessant sud del Castell de Sagunt és un espai poc 
concorregut que podria donar oportunitats de mobilitat, 
de lleure, o d’accés. El casc històric de Sagunt no té grans 
espais públics o parcs tractats, posats en valor per a la 
ciutadania.

5. L’espai internuclis és la gran assignatura pendent. No hi 
ha una actitud clara des del punt de vista socioeconòmic 
al respecte. No s’albira una activitat o un pla d’acció que 
establisca com serà eixa col·lonització del territori que la 
crisi econòmica dels darrers anys ha deixat congelada.

6. El port comercial i els terrenys de l’antic complexe 
dels Alts Forns del Mediterrani són un gran actiu molt 
poc explotat. De fet, el port comercial fa més bé de tap 
que de connexió amb la mar. El front marítim de la ciutat 
queda confinat entre el port esportiu de Canet i el delta del 
Palància al nord, i el port comercial al sud.

7. Aquest mateix tap de la ciutat suposa alhora una barrera 
amb el Grau Vell i la marjal dels Moros. Si a més, comptem 
el cordó industrial a l’oest d’aquest espai natural, es veu 
clarament l’aïllament a que es veu sotmés aquest altre espai 
d’oportunitat.

8. Almardà i la franja costanera es vincula molt clarament 
a les zones de marjal del nord el terme, pràcticament en 
continuïtat amb el teixit agrícola de la plana del palància. El 
sentiment de pertanyença persisteix, especialment amb el 
teixit social del nucli històric, doncs les xarxes agrícoles han 
garantit el continuu entre les primeres i segones residències 
dels ciutadans de Sagunt.
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Pla estratègic ciutadà de millora del turisme de Sagunt  - El territori

entrevista realitzada

entrevista pendent

direcció d’àrea

missatge entrevistat

missatge estel*

fragments de diàleg grupal
T4. Fitxes d’entrevistes amb personal de l’Ajuntament de Sagunt.

T3. Estructura Administrativa de l’Ajuntament de Sagunt.

entrevista realitzada

entrevista pendent

direcció d’àrea

missatge entrevistat

missatge estel*

fragments de diàleg grupal

El sondeig dels departaments administratius de l’Ajuntament 
de Sagunt han servit per donar un punt de partida a la 
investigació participativa. 

S’han realitzat entrevistes amb tècnics de totes les 
grans àrees internes en què s’organitza l’administració 
local, en primera instància per identificar totes les accions, 
normatives o documents relatius a les iniciatives que ténen 
a veure amb el turisme. Alhora, es tractava d’obtenir també 
l’opinió dels propis entrevistats envers el tema en qüestió, 
i d’avaluar la transversalitat interdepartamental existent, ja 
siga per abordar futures iniciatives turístiques o qualsevol 
altre projecte que involucre àrees diferents.

Val la pena remarcar que el departament d’Urbanisme és 
percebut per altres departaments com a hermètic i això 
dificulta les polítiques transversals internes. Però podria 
convertir-se de fet en el nexe de les accions i propostes 
municipals, doncs el territori és el suport de tot allò que s’hi 
esdevé.

Les interlocucions amb representants polítics es preveuen 
realitzar amb la presentació i explicació d’aquest propi 
document. Creiem necessària la implicació tot el consistori, 
tant govern com oposició, amb la comprensió del treball 
realitzat i la continuïtat que podria tindre.

Mapa administratiu

La detecció d’una gran quantitat d’accions i plans al 
respecte del turisme, i la manca de comunicació entre 
departaments, ha fet addient la reconducció d’aquest 
projecte participatiu a una etapa més primerenca: el 
reconeixement amb la ciutadania de tots els recursos de què 
es disposa com a comunitat, la manera de posar en valor 
tots aquests recursos, i el model de gestió de tots aquests 
actius desitjable des de la societat civil.

Aquest reconeixement de recursos s’ha estructurat, per a la 
consegüent investigació social, sobre tres pilars identitaris: 
la identitat cultural, la identitat històrica i la identitat 
natural dels habitants del municipi.
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GOVERN TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT
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Contractació i Patrimoni Municipal
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Urbanisme
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€
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El Consejo de Patrimonio, com a òrgan de 

participació, està integrat per membres polítics de 

l’Ajuntament i associacions vinculades al patrimoni.

La presència de diferents departaments tècnics 

municipals i de la ciutadania, ajudaria a ampliar la 

perspectiva de les actuacions a debatir

ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA

Maria Cavanilla
Els àmbits de treball són els mercats i els comerços, a qui 

donen assessorament i recolzament per a la dinamització 

i modernització de les seues activitats.

S’està apostant per dinamitzar el mercat de Sagunt, 

per transformar la zona en un centre comercial obert 

al camí Real, carrer Huertos, La Glorieta i el Carrer Castell. 

Es considera que podria potenciar-se com a actiu turístic. 

La zona comercial (i mercat) del Port també té un cert 

potencial, però l’entorn urbà és de poca qualitat; requeriria 

d’inversió.

Hi ha 2 associacions de comerciants al centre i 6 al 

Port, amb no massa dinamisme. La seua visió, en 

general, és de curt termini.

Es percep una desmotivació general que s’atribueix 

a una manca d’una aposta ferma de l’ajuntament, 

escassa iniciativa dels emprenedors i manca d’inversió en 

qüestions urbanes: millores de l’espai públic.

Falta de comunicació entre les polítiques turístiques i 

les comercials, malgrat són molt complementàries.

AFIC/OMIC Mercat i comerços

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ LOCAL I 
TRANSPARÈNCIA

Clara Flors, Olaya i Vicente 
El departament gestiona qualsevol tipus de contractació 

(obres i serveis) relacionada amb béns públics, alhora 

que assumeix els projectes d’obres vinculats amb béns 

inmobles públics, de diferents valors patrimonials.

Es treballa per recuperar els jaciments arqueològics i 

alres béns patrimonials, i explicar-los d’una manera 

pedagògica i homogènia. Els plans d’actuació amb què 

treballen ixen del Plan Director de Patrimonio, d’on naix el 

lema de “Sagunt, suma de cultures”

Manca de transversalitat en les polítiques de difussió 

del patrimoni elaborades per turisme (senyalització)

Els problemes de gestió del patrimoni es deriven, 

en alguns casos, de la titularitat del bé que no és 

municipa o bé pel fet que les inversions són en obres, amb 

poca previsió sobre el que es vol programar a l’interior.  

Caldria un pla director general per al municipi, i un 

d’específic per a cada equipament.

Caldria treballar per millorar la gestió del castell, de 

propietat estatal, en tant que és un actiu fonamental. 

Contractació i patrimoni municipal

€
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Enrique Tort
La disciplina urbanística regula tot allò construït a 

la ciutat, determinant moltes de les possibilitats de 

transformació dels espais vers el turisme.

Punt feble: hi ha normativa que regula però no hi han 

recursos de control d’acompliment. És molt important 

l’activitat al carrer, es podrien impulsar iniciatives de 

dinamització comercial.

Hi ha pendent la revisió del Catàleg de Patrimoni 

Municipal, s’identificarien BICs (béns d’interés 

cultural) però sobretot BRNs (béns de rellevància local) per 

posar en valor actius menys coneguts del municipi (per 

exemple patrimoni obrer i vivenda mínima).

Possibilitat de promocionar el municipi vinculant 

BRNs amb Universitats i Centres Educatius.

Referenciar-nos en altres municipis per veure com 

han gestionat el turisme és una bona pràctica: viatjar 

més per conèixer lo de fóra i per tant valorar lo nostre. 

Si es recuperara la oficina de rehabilitació per informar i 

facilitar els processos hi hauria molt guanyat.

Urbanisme

Esteban Mérida
Les seues feines s’adrecen a la formación i qualificació de 

persones desocupades.

El problema sobre com encertar amb les polítiques 

de formació radica en definir cap on es vol anar com a 

municipi i en quins sectors productius incidir

Els esforços destinats a la capacitació de persones 

adreçats al món de l’hosteleria, vinculat al turisme, 

no han tingut èxit, en tant que, malgrat les dinàmiques 

de formació, les empreses locals del sector no han respost 

amb contractacions directes de personal.

En el passat s’han desenvolupat iniciatives per 

definir un objectiu clar de ciutat, que no han tingut 

continuïtat: centres de producció d’arts, línies de treball 

que potencien la continuïtat entre les diferents cultures 

que ha acollit la localitat (des dels íbers fins a l’actualitat).

És necessari treballar conjuntament per encertar 

amb una línia de treball interdepartament que dibuixe 

un projecte futur de ciutat, més enllà de projecte de 

marketing  urbà (lema), sense contingut específic.

Promoció econòmica

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Jorge Vidal
El principal objectiu és gestionar els espais naturals i 

l’educació ambiental.

Els principals espais naturals són la Marjal 

dels Moros - on hi ha el Centre d’Educació 

Ambiental de la CV-, la Marjal d’Almenara - amb un 

equipament (antic assecador d’arròs) la gestió del qual 

està cedida a AGRÓ- i una part de la Serra Calderona 

- Monte Picaio-. Es podrien aprofitar les sinèrgies del 

CEA del CV, ja que acudixen nombrosos grups d’escolars 

d’arreu del territori. Hi ha quatre PR homologats.

La vinculació amb turisme consisteix en proporcionar 

els espais identificats amb valor (natural i senders)

L’educació ambiental amb les escoles es realitza amb 

la col·laboració d’AGRÓ.

No hi ha estudis que posen de relleu els valors identitaris 

d’algunes unitats de paisatge (horta, etc.) només es 

compta amb identificacions dels principals espais 

amb algun tipus de protecció mediambiental.

Medi Ambient
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Miguel Ángel Martín
El turisme que volem treballar va més enllà de lo 

econòmic i entronca amb l’hospitalitat comunitària. 

Els ciutadans han de conèixer el seu territori per saber 

posar en valor allò que hi ha. La gent s’ha de formar, 

més enllà de l’àmbit comercial. Es podria promocionar 

el turisme dels propis habitants cap a altres llocs: ciutats 

agermanades, ciutats amb patrimonis similars, llocs 

d’origen dels saguntins i saguntines, turisme solidari (hi 

ha ja iniciatives locals al respecte),... 

Via Verda i Via Churra: potencials enllaços territorials. 

Proposta (antiga) d’organitzar territorialment el poble 

per barris (i no districtes), com a unitats identitàries. 

Identitat territorial i custòdia compartida dels actius 

turístics: administració i barris.

Pla Jove tenia iniciatives interdepartamentals que 

activaven l’espai public. Convençut de reforçar-

lo: propostes de rutes urbanes, teatre itinerant, 

peatonalitzacions, senyalització,...

Joventut

ÀREA D’OCI I TEMPS LLIURE ÀREA DE CULTURA

Albert Forment
L’àrea toca els aspectes de teatre, música, literatura i 

exposicions, i també l’Universitat Popular.  Gestionen 

Sagunt a Escena.

Es toca la cultura de manera molt tangencial, es 

gestiona molt més que es promociona. Hi ha una visió 

del concepte de turisme poc transversal.

Inici de Sagunt a Escena Creix (ampliació de calendari i 

programació) amb vocació d’incloure grups locals, però 

amb el handicap de la viabilitat econòmica (les despeses 

tècniques d’una actuació al Teatre Romà són molt 

superiors a les d’una sala tancada i equipada). Els actes 

culturals d’entitats locals també haurien de tindre una 

memòria econòmica.

Es percep l’escassetat de recursos econòmics per a 

invertir, i un elevat condicionament d’actes culturals 

d’entitats locals a una vocació econòmica.

Sagunt deuria d’aconseguir expandir el temps d’estada 

dels turistes: matí romà, vesprada industrial, per exemple.

Cultura
 

Joventut podria promoure iniciatives de 

dinamització urbana, social simplement reforçant o 

tematitzant les activitats que ja realitza en l’actualitat.

Participació: necessitat d’implicació político-tècnica, 

clarificar competències i compromisos (què farà cada 

departament), sensació de no haver guió ni rumb.
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Paco Torrijos
El seu paper és de promoció del turisme però està 

desbordat per tasques de gestió. Treballa al dia, en la 

gestió directa dels assumptes i sense línies estratègiques.

“Sagunt, molt més que història”  pareix un lema molt 

més inclusiu que “Sagunt, Suma de cultures” proposat 

al Pla de Dinamització del Turisme.  Convençut dels actius 

turístics naturals de Sagunt.

Gestió pròpia d’equipaments (Casa dels Berenguer 

-Centre de Recepció de Visitants-, Via del Pòrtic i 

Casa dels Peixos) i oficines turístiques. La Domus Vaebia 

està vinculada a la Universitat. Dificultat amb els actius 

turístics que gestionen altres administracions (per 

exemple el Castell, de la Generalitat Valenciana ).

Desconfiança en la participació, ja hi ha un Consell de 

Turisme, però sempre decideix la mateixa gent.

Repartir responsabilitats estratègiques en altres 

departaments podria fer funcionar els temes de 

turisme de manera més eficaç. 

Turisme

Grup Impulsor
Turisme Participatiu i de Comunitat. Cal evitar les 

conseqüències devastadores de la masificació del 

turisme generant un turisme responsable com a eina de 

lluita contra la pobresa.

Sagunt amb els seus turistes. Els ciutadans apropen 

els valors de Sagunt als visitants, potenciant el 

turisme just, social i sostenible, i de repercusió directa al 

benefici local.

Actua localment. La revalorització de la cultura local 

garanteix un turisme d’hospitalitat global.

Turisme participatiu: evolucionem junts. El turisme com a 

mitjà i no com a finalitat, el turisme com una eina.

Una societat participant desfà la injusticia 

precisament perquè promou la justícia social.

Sagunt Participa

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

Rafa Escoms
Els demés l’identifiquen com al responsable de 

participació ciutadana, però també assumeix rols de 

cooperació internacional. 

Les activitats pròpies de la participació ciutadana 

queden colapsades per la gestió de les subvencions 

que reben les associacions locals. 

La deslocalització de departaments, específicament el 

de participació ciutadana respecte a la resta d’àrees 

de l’administració, dificulten el desenvolupament de 

projectes amb consistència que incloguen a la ciutadania.

Reconeix el gran potencial i la varietat de recursos 

disponibles al municipi i al territori envers el turisme, 

si s’organitzen els actius turístics es facilitarà la difusió de 

la cultura local. 

És necessari posar en valor els recursos, però 

especialment si les iniciatives naixen de la pròpia 

ciutadania. 

Participació Ciutadana - Cooperació Internacional





LES PERSONES
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Per obtenir un discurs representatiu de tot el panorama 
social saguntí, caldria un estudi en profunditat del seu 
teixit associatiu i una investigació sobre la ciutadania no 
associada de tot el municipi.

El registre d’associacions però, ja aboca unes primeres 
dades sobre la dispersió d’aquest teixit, com cabia esperar, 
concentrat al casc històric i al port, sense continuïtat entre 
els nuclis. Val a dir que en el primer cas, el teixit social 
és més compacte, mentre que al segon les associacions 
s’acumulen per barris.

Per l’estudi que ens ocupa, s’ha decidit enfocar la 
investigació participativa del teixit associatiu com un 
procés paral·lel al realitzat a l’administració local, a través 
d’entrevistes individuals i grupals. Aquest treball paral·lel 
confluirà posteriorment a les jornades de treball grupal.

Els membres del teixit associatiu que participen al procés, 
provenen d’un disseny mostral estratègic que mescla el 
mostreig per conveniència (basat en aquelles persones a 
les quals s’accedeix amb facilitat) i el mostreig de “bola de 
neu”, què ens faça arribar a informants de qualitat.

La mostra ha de ser estratègica en el sentit de detectar 
la redundància del discurs, i no perdre temps a convocar 
col·lectius que vagen a tindre punts de vista excessivament 
homogenis. Donades les circumstàncies del reduït temps de 
treball i l’existència de processos participatius simultanis, 
convé també compartir informació i aprofitar les sinèrgies 
que puguen aparèixer entre tots els equips involucrats.

 

Teixit social

P1. Localització del teixit associatiu sobre el territori  

(seus d’associacions registrades)
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Les entrevistes grupals indaguen sobre el reconeixement i la 
implicació de la ciutadania associada amb el territori. No es 
promou una col·lecció de propostes poc reflexionades sobre 
el turisme, sinó més bé un diàleg que dibuixe l’estat actual 
de la identitat comunitària.

El punt de partida són les identitats relacionades amb els 
temes que es pretenen diagnosticar: medi ambient (identitat 
natural), arts, festes i tradició (identitat cultural) i  història i 
patrimoni (identitat històrica). A partir d’aquestes identitats 
parcials es muntarà un discurs complet sobre el turisme, 
sumant les línies de coincidència més interessants, definint 
els espais de discurs que queden buits.

Les entrevistes individuals realitzades amb les tres persones 
clau triades per conveniència han servit per proposar i 
consensuar els participants de les entrevistes grupals. 
Durant la convocatòria d’aquestes entrevistes grupals s’han 
anat incorporant a les mateixes altres persones que els 
propis convocats anaven referenciant.

En aquestes convocatòries s’ha evitat deliberadament la 
participació d’entitats localitzades a àrees específiques (com 
per exemple les associacions de veïns), en favor del teixit 
associatiu més vinculat a temes de cultura, natura i història. 
A continuació detallem les persones participants a les 
entrevistes grupals.

Identitat cultural: 
Marcela Yara (Columna Teatre) 
Cristina García Muñoz (Columna Teatre) 
Aitor Muñoz Oliver (Falla La Vila) 
Jesus Soriano Blesa (Diabòlica de Morvedre) 
Jesus Larruga Riera (Cofradia de la Sang) 
Alfonso Muñoz Muñoz (Centre d’Estudis del C. de Morvedre) 
Juan Carlos Requena Fresno a (Falla Luis Cendoya) 
Mª Jesús Suárez Corresa (Camí de Nora Teatre) 
Eduard Caballer Baquero (Dolçainers i Grup de Danses)

Identitat natural: 
Pep Catalunya Sánchez (Coordinador Marxapeu) 
Iban Roure Sancho (Centre Excursionista C. de Morvedre) 
Vicent Vinyals Pérez (Amics dels Bolets) 
Jesus García Castelló (Morvedre en Bici) 
Josep Manuel García (Centre d’Estudis del C. de Morvedre) 
Sara Aunés i Marqués (Associació Ecologista Agró)

Identitat històrica: 
Isabel Arnal (AGUICAM) 
José Lluesma (AGUICAM) 
Enrique Mínguez (independent) 
Cristina Baena (APIVA) 
Juanfran Gómez (Sagunt Tuitstoria) 
Miguel Ángel Martín (AMIMO) 
Enrique Martínez (Domus Baebia, Ludi Saguntini) 
Elena Uriel (AAVV Ciutat Vella)

Entrevistes grupals

P3. Mapa d’associacions participants a les entrevistes grupals.

entrevista realitzada

entrevista pendent

direcció d’àrea

missatge entrevistat

missatge estel*

fragments de diàleg grupal

P2. Fitxes d’entrevistes grupals.



23

Pla estel* Sagunt

Identitat Cultural

Identitat Natural

Identitat Històrica

Identitat comunitària
Teatre

Tradició

Falles

Música

Paratges

Ecologia

Agricultura

Clàssica

Industrial

Fa
lla

 Lu
is C

endoya

Fa
lla

 La
 Vila

Co
lum

na Teatre

Camí de Nora

Do
lça

ine
rs 

de Sagunt

Grup de danses d
e 

M
or

ve
dr

e

Diabòlica de Morvedre

Cofradia de la Sang

Co
or

din

adora Marxapeu
Amics de la bici

Ce

ntre
 Excursionista C.de M

orvedre

Acció ecologista Agró

Amics dels Bolets

Centre d’Estudis del C. de M
orvedre

Associació de Guies del C. de M
orvedre

As
s. 

de Patrimoni Industrial Valencià

As
s. 

Mem
òria industrial y Patri m

onio obrero

AAVV Ciutat Vella
Ludi Saguntini

Domus Baebia

Sagunt Tuitstoria



24

Pla estratègic ciutadà de millora del turisme de Sagunt  - Les persones

 
Que els saguntins coneguen l'exterior (que viatgen per veure experiències turístiques). 

Mai ha calgut esforçar-se en el turisme, ara es veu com una oportunitat/necessitat econòmica: oganitzem-ho bé. 
Que els ciutadans siguen el millor agent informatiu turístic. 

Que les festes no es limitien a un moment de l'any, la seua activitat podria tindre més "derivades" durant altres estacions  
(ex. artistes fallers). 

No sabem el què tenim, cal coordinar-ho.

NO HI HA UNA REFERENT CLAR A L'ADMINISTRACIÓ QUE REBA I REPARTISCA INFORMACIÓ DE LES EXPRESSIONS 
CULTURALS, QUE COORDINE, QUE ORGANITZE, QUE GESTIONE BÉ ELS ESPAIS CULTURALS PER ALS CIUTADANS,  

QUE EQUILIBRE EL CALENDARI.

Problema de mobilitat a Sagunt: accés, comunicació, aparcaments,... 
No hi ha encaix entre la cultura (actius locals) i el turisme (lo q es promociona). 

És important la sensació, l'emoció, el vincle amb un esdeveniment o amb un lloc. 
L'acció cultural de qualitat ho és en primer lloc per als habitants, el turisme és una conseqüència:  

POSAR EN VALOR PER ALS CIUTADANS DEL POBLE.

Sagunt a escena com a altaveu de la cultura escènica de Sagunt:  
que l'ajuntament invertisca almenys "tant en l'estandart com en l'exèrcit". 

 
Desconnexió entre lo que n'hi ha i lo que se diu que n'hi ha. Primer cultura, després negoci.  

Els dos nuclis tenen vida i caràcter propi: FEM DE LA DIFERÈNCIA UN VALOR AFEGIT. 
 

NO CONEIXEM ELS NOSTRES PROPIS ACTIUS: EDUCACIÓ PRÒPIA COM A BASE DE LA MILLORA DEL TURISME. 
 

Una ciutat amigable, bona per als habitants, es converteix en bona per als visitants. 
 

Hi ha volum cultural de ciutat gran, i coordinació i comunicació de poble abandonat.

PROBLEMA DE LES MÚLTIPLES ADMINISTRACIONS RESPONSABLES DE GESTIÓ. 
 

Manca tant la difusió a visitants com la comunicació interna entre els ciutadans. 
 

Tenim molts estils, però poca visió global. No sabem com mostrar-nos davant del món. 
 

APP de turisme de Sagunt nefasta (sense contingut de qualitat).

Jesús Soriano
Hi ha poca cohesió i coordinació gremial. Seria 

desitjable que els botiguers i hostalers tingueren 

formació i informació per a redirigir els visitants i els 

turistes cap a llocs interessants del municipi, amb les 

indicacions correctes.

Una estratègia possible seria la de promocionar les 

relacions gremials entre comerciants i hostelers. 

Més bé trobades d’intercanvi que estructures rígides i 

tancades.

És important que els ciutadans reconeguem el nostre 

propi territori i els nostres valors socials i culturals per 

saber el què volem compartir amb els visitants.

La idea de custodia compartida dels actius turístics 

pren força. No sols pel fet del coneixement popular, sinó 

per la recerca d’un objectiu comú.

Tres claus per millorar el turisme: psicologia positiva, 

pedagogia comercial, i efectivitat administrativa.

Identitat Cultural

ENTREVISTES GRUPALS

9
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Les grans activitats o esdeveniments com a moment de difusió/educació massiva,  

com a reivindicació de respecte i coneixement de la natura: compte amb la sobrecàrrega del territori.  
PROPOSTA: COL·LECTIU O ACTIVITAT REIVINDICADORA DE LA VIA VERDA. 

Turisme desestacionalitzat i repartit. 
 

Marxapeu, Dia de la Bici. 
 

Territori com a estructurador de la comarca, Sagunt com a creuament de camins:  
EST-OEST Via verda, riu, sèquia major / NORD-SUD línia de costa, via pecuària, marjals, problema d’aïllament del Grau Vell. 

 
LA CUSTODIA COMPARTIDA COM A GARANT DE LA CURA DEL TERRITORI.

Programes d’educació ambiental com a potenciadors de l’estima del territori. 
 

Una activitat turística determinada, què li retorna a l’habitant? Quin és l’aguant del territori? Quin és el límit de visitants? 
APP de turisme de Sagunt nefasta (sense contingut de qualitat). 

Les associacions actives són els primers emprenedors cívics del municipi:  
l’Ajuntament necessita reconèixer-ho i aprofitar-se’n. 

L’Ajuntament, ara per ara, no té capacitat pròpia d’emprenedoria cívica. 
 

LES LEGISLATURES DE 4 ANYS NO PERMETEN PROJECTES DE CIUTAT. 
No hi ha projecte de ciutat. Iniciatives desconnectades. 

Sagunt viu d’esquenes a la comarca en general. Algunes associacions o activitats si que tenen actitud comarcal. 
Falta conèixer la cultura del món rural. 

Proposta: base documental dels actius naturals: coordinació a nivell comarcal. 
Falten professionals de referència per a fer el treball de reconeixement, coordinació, cura de que tot vaja bé:  

l’administració ha de posar diners al reforç de lo propi. 
 

Falta de manteniment d’elements importants:  
sèquia major/ iniciativa ciutadana de neteja de figues paleres a la muntanya de Sagunt. 

Treball comunitari com a oportunitat de manteniment i de “posada en valor” d’elements territorials. 
 

elCamí: ruta global participativa i recull de recursos per a caminants (hotels, rutes,...). 
Educació escolar com a pilar de contrucció del teixit comunitari. Recorreguts curriculars de reconeixement del territori. 

CAL VISIBILITZAR ELS ACTIUS TERRITORIALS PROPIS. 
LES ACCIONS TURISTIQUES HAN D FER QUE ELS HABITANTS VISQUEN MILLOR. 

 
DEDICAR RECURSIS DE L’AJUNTAMENT  

A PERSONES DE REFERÈNCIA I EINES DE COORDINACIÓ.

Sara Aunés
S’ha d’anar amb molt de compte amb les sessions de 

participació, en primer lloc per la continuada manca 

de compromís de les administracions amb el resultat 

dels processos, i en segon lloc per a què no hi hagen 

“sobredosis” de convocatòries.

Es nota l’experiència continuada en processos 

d’implicació, tant fent d’agent promotor com de 

participant.  

Vinculada al programa Participa (educació ambiental) 

que es fa als instituts de secundària (Acció Ecologista 

Agró + Ajuntament de Sagunt). Vinculada al Centre 

d’Educació Ambiental (Marjal dels Moros) i sobretot a la 

Casa Penya (Marjal d’Almenara).

En l’assumpte del turisme hi ha una manca 

de cohesió i coordinació ciutadana, tant a 

l’hora de reconèixer com a l’hora de comunicar. Element 

fonamental per estimar el poble i el territori: conèixer, 

valorar i protegir.

Identitat Natural

ENTREVISTES GRUPALS

6
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Conèixer, curiositat, estima, difusió. El ciutadà, el propi guia turístic. 

El castell, que és l’estrela, està en ruïna, la qual cosa genera desapego. Hi ha una desconnexió perquè no hi ha vivències. 
Posar en valor = revaloritzar = tornar a posar de moda. 

Pagar per les coses que poses en valor (preu/cost vs. valor). Tenir en compte manteniment i gestió del patrimoni. 
O el projecte és il·lusionant o no ix. 

Participació de la gent en els processos: és important la implicació de joves, gent major, etc. 
 

CAL OBLIDAR LA PARAULA TURISME; HAURIA DE SER LA CONSEQÜÈNCIA DE FEINA BEN FETA. 
 

Incorporar el coneixement del lloc en els currículums d’escoles i instituts: patrimoni industrial, cultura clàssica, etc. 
Ús comú i col·lectiu dels espais patrimonials (Horno Alto) per tal de generar un programa. Diferents iniciatives (teatre, 

cultura, etc.), que podrien tindre cabuda en els diferents espais en què l’adminstració està treballant. 
Qué fer amb els museus? Política comú. Com explicar les coses? 

Diferenciar cultura – oci – turisme. 
 

Qué vol ser Sagunt? No hi ha una idea clara, depén de l’interès polític o de cap on es mire, s’avança en una o altra direcció. 
Els recursos estan esfilagarsats, falta harmonia al discurs conjunt. 

Ciutat habitable = ciutat visitable. 
Falta coordinació entre iniciatives. 

Cal obrir-se a altres exemples de ciutats on s’han fet “bé” les coses. 
 

La distància Port–Sagunt s’ha potenciat des de l’àmbit polític; no és el vertader problema de la desvertebració del discurs. 
 

Documents de planificació: 
Pla especial del castell, PGOU, etc.: no s’han aplicat mai. 

Altres eines que podrien funcionar:  
Ordenances de paisatge urbà (color a les façanes, tipus de finestres, etc.): EMBELLÏR/ HARMONIA 

 
Accés al municipi deficitari:   

Mal senyalitzat i Manca d’espais d’aparcament, transport públic deficitari (en rutes, freqüències, etc.). 
Manca de places hoteleres: causa o conseqüència? 

Quina és la capacitat de càrrega del municipi? Quina volem tindre? 
 

Com vincular al capital privat? Es considera que, si el municipi aconsegueix fer-ser atractiu per als visitants i turistes,  
podrà acabar sent atractiu per a inversors privats. 

 
Expectatives frustades generen experiències negatives. 

Experiències positives actuen com altaveus de difusió d’un municipi.

Elena Uriel
Les iniciatives turístiques massives tendeixen a 

aportar guanys econòmics molt localitzats (com per 

exemple a l’hosteleria) i causen perjudicis al barri on 

ténen lloc.

Posar en valor un recurs local per al turisme, ha de 

tenir una conseqüència positiva per a la ciutadania, 

a més a més de la repercussió econòmica parcial, 

especialment si l’activació del recurs suposa un greuge per 

al territori o la ciutadania.

Organitzar millor l’accés i les visites a monuments 

com el Castell de Sagunt és una oportunitat de 

benefici comunitari de l’activitat turística: l’accés rodat 

amb autobusos per la vessant sud del castell i la posterior 

recollida de turistes a l’Av. Sants de la Pedra facilitaria el 

passeig per la ciutat i evitaria trànsit rodat interior.

Corresponsabilitzar (comerços i administració) del 

manteniment i netedat davant una afluència massiva 

de visitants també és una oportunitat per a què els barris 

que els acullen, tinguen una contrapartida col·lectiva.

Identitat Històrica

ENTREVISTES GRUPALS

8
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Les jornades obertes es convoquen per completar i 
filar els discursos sorgits fins al moment a la fase 
d’entrevistes individuals i grupals. D’aquesta manera es 
donava una doble oportunitat ciutadana, en primer lloc, 
com a espai de confluència dels participants a les distintes 
sessions d’entrevistes realitzades, i en segon lloc, per 
obrir la convocatòria a col·lectius i individus que tinguéren 
un especial interés en sumar-se al discurs col·lectiu i que 
encara no havien sigut interpel·lats.

Els tallers es van concentrar en tres sessions de treball 
d’un cap de setmana, en les quals van anar encadenant els 
resultats de cada exercici amb les consegüents reflexions 
per tal de construïr de la manera més col·lectiva possible el 
discurs emergent del municipi envers el turisme.

Així, el mapeig de recursos locals precedia a la classificació 
dels mateixos, i aquesta a la reflexió sobre els conceptes de 
“tipus de turista” “turisme de qualitat” i “posada en valor”, i 
sobre el model de gestió del turisme.

La dinàmica general tendeix a treballar en grups xicotets 
i després posar en comú allò desenvolupat entre tots els 
participants de la sessió, en la qual varen confluïr tècnics 
municipals, polítics i ciutadans associats i no associats.

Jornades Obertes
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P4. Dades de referència d’assistents a les jornades (A, B i C). P5. Esquema de dinàmiques grupals a les jornades.

A: comparació de participants representant  

a associacions i a títol personal. 

B: proporció de homes i dones participants.

C: histograma d’edat dels participants.
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Jornades Obertes de Participació Ciutadana
[Pla Estratègic Ciutadà de Millora del Turisme a Sagunt]

dia 12 
 10:30-13:00

El Casino  
(Port de Sagunt)

10:30 - Benvinguda
+

11:00 - Presentació anàlisi
+

11:30 - Treball per grups

Dibuixa amb nosaltres
la identitat comunitària 
del Camp de Morvedre

12 i 13 de desembre de 2015

dia 12 
 17:00-19:00

El Casino  
(Port de Sagunt)

17:00 - Debat resultats
+

18:00 - Conclusions

dia 13 
 11:00-13:00
Casa Penya  

(Marjal d’Almenara)

11:00 - Propostes
+

12:30 - Cloenda

info@plaestel.org
www.plaestel.org

www.participasagunt.es

Anàlisi Diagnosi Propostes

40

1. Mapeig de recursos

Presentació inicial

2. Reflexió en cascada

3. Classificació de recursos

4. Model de coordinació

Presentació inicial

Dia 12 Dia 13

assistents



30

Pla estratègic ciutadà de millora del turisme de Sagunt  - Les persones

Taula de treball durant la fase de mapeig de recursos

1. Mapeig de recursos
Amb aquesta activitat es pretenia concretitzar la visió sobre 
els recursos que poden influir i/o relacionar-se amb el tema 
que centra el procés, en aquest cas el turisme a Sagunt.

Funcionament:

•	 Es van separar els participants en grups de 8 persones 
aproximadament, i s’entregà un paper de recursos 
on llistar, entre tots, els recursos apareguts de les 
conclusions de les entrevistes grupals, i un mapa 
territorial que serví de suport per a la reflexió posterior.

•	 S’explicà el mapa de recursos i les categories 
utilitzades; en aquest cas cultura, natura i patrimoni.

•	 Es van donar uns 45 minuts per a que cada grup 
reflexionara sobre els recursos del municipi i els 
representaren al paper seguint el codi de colors 
predeterminat per a cada categoría. En aquest procés 
de reflexió conjunta, cada grup establí els recursos 
que considerà i, quan aquests estiguéren consensuats, 
passaren a reflectir-los en el paper de recursos. El mapa 
territorial fou simplement un suport per facilitar la 
reflexió sobre els espais, col·lectius, recursos físics ...

•	 El mapa podia reflectir activitats, grups i recursos 
físics, sempre exposant el següent contingut: en 
cas d’activitats, definir qui la desenvolupa, en què 
consisteix i a quina categoria pertany; en cas de grups, 
definir quin grup és, a què es dedica i a quina categoria 
pertany; en cas d’espais o recursos físics, definir quin 
recurs és, on es troba i la seva categoria. Tots els 
recursos que s’incorporaven havien d’exposar clarament 
la raó per la qual eren útils per al turisme.
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Taules de debat sobre el model turístic

2. Reflexió en cascada
Es pretén sintetitzar la informació produïda pel grup de 
participants sobre un tema concret, englobant la major 
diversitat possible del grup en qüestió, mitjançant reflexions 
que cada vegada es realitzen en grups més xicotets.

Funcionament:

•	 Es va explicar la dinàmica i els conceptes sobre els 
quals reflexionar: el tipus de turista, què entenem per 
turisme de qualitat i què entenem per posar en valor.

•	 Durant 10 minuts cada participant reflexionà, 
individualment, sobre 5 característiques que definien 
cadascun dels conceptes. 

•	 Posteriorment, els participants formaren grups d’uns 
8 components. En ells posaren en comú les seues 
reflexions individuals i redactaren unes noves 5 
característiques per a cada concepte, englobant 
la màxima diversitat possible de tot l’exposat pels 
membres del grup. No es tractava de triar unes 
característiques sobre altres, sinó crear una nova 
redacció que englobara el parer de tota la taula. 

•	 Representants de cada taula, elegits amb anterioritat 
per cada grup, tornaren a posar en comú les reflexions 
grupals i redactaren unes noves 5 característiques per a 
cada concepte, englobant la màxima diversitat possible 
de tot els representants. 

•	 Posteriorment es realitzà una exposició a tots 
els participants en la qual s’explicaven les 5 
característiques resultants per a cada concepte, de 
manera els assistents pogueren demanar aclariments i 
incorporar aspectes no inclosos fins el moment, sense 
qüestionar de base les característiques proposades.
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Explicació dels conceptes “íntim” i “exhibible” en referència a la 

classificació de recursos turístics

3. Classificació de recursos
Amb aquesta activitat es vol discriminar entre quins 
recursos, dels reflectits al mapa de recursos, són 
susceptibles de ser mostrats. És a dir, quins són exhibibles 
als turistes i quins han de romandre com a aspectes més 
íntims de la comunitat local que els desenvolupa. Aquesta 
informació és molt interessant com a base de l’estratègia 
posterior de projecció turística: centrant-la en els aspectes 
que la comunitat local defineix com allò que vol mostrar.

Funcionament:

•	 Els participants es situaren als mateixos grups que al 
taller del mapeig de recursos i s’exposà la dinàmica.

•	 Es tracta de debatir i classificar els recursos mapejats 
amb anterioritat entre els que són íntims i els que són 
exhibibles. Els participants els classificaren en una 
taula dividida en 3 sectors: dos grans a cada costat, 
per als elements íntims o exhibibles, i un central més 
xicotet, per als que resultaven dubtosos.

•	 Els recursos classificats s’introduïren en aquesta taula 
amb post-its del color de la categoria a la qual pertany 
cada recurs (cultural, històric o natural), amb el nom del 
recurs i la raó per la qual es col·locava a cada sector.

•	 Un cop fet això es va realitzar un feedback amb la resta 
de grups.
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4. Model de coordinació
En aquest taller s’intenta fer un pas més propositiu i definir 
quina seria la manera en què els recursos exhibibles podrien 
coordinar-se en una estratègia de turisme per a Sagunt; 
es va parlar d’estratègies generals, però mai de definir 
projectes concrets.

Funcionament: 

•	 S’exposà la dinàmica i es repartí a cada participant 
un full tamany A4 amb tres columnes: una per als 
agents que s’havien d’implicar en aquesta coordinació, 
una altra per definir ferramentes amb les quals dur a 
terme aquesta coordinació, i una última per definir els 
mecanismes de comunicació que es veien necessaris 
per a que aquesta xarxa es comunicara de forma 
interna, amb el municipi i cap a fora.

•	 Es va posar en comú en cada grup, obtenint un 
full tamany A2, homòleg al full A4 ja treballat 
individualment, i durant uns 60 minuts, es va debatir i 
definir una estratègia de coordinació consensuada per a 
cada grup, expressada en aquest full tamany A2.

•	 Posteriorment es realitzà una posada en comú amb tots 
els participants per consensuar una única proposta de 
model de coordinació.

Taula de debat sobre el model de coordinació de recursos turístics
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ESTRATÈGIES I PRIORITATS



E1. Esquema d’elaboració del discurs col·lectiu  

a partir de les accions de participació realitzades al procés.
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Procés i validesa

Les conclusions exposades en aquest capítol tanquen la 
investigació participativa proposada al “Pla Estratègic 
Ciutadà per millorar el turisme a Sagunt”. 

Amb la metodologia utilitzada i els col·lectius representats 
s’ha intentat donar veu sobre aquest tema a agents què 
habitualment no la ténen. Això no significa que el discurs 
sorgit d’aquest treball siga la pedra angular de les polítiques 
sobre turisme què ha de seguir el municipi, ans al contrari, 
només posa sobre paper la veu de la ciutadania que ha 
participat en el procés.

Per dotar de legitimitat política a un Pla Participatiu de 
Turisme cal involucrar i validar estratègies amb molts altres 
altres agents igualment importants, i consensuar accions 
i projectes en espais compartits entre polítics, tècnics i 
ciutadania. No obstant, les accions de futur que es proposen 
en aquest capítol, considerem que enceten estratègies molt 
vàlides com a punt de partida d’un procés més llarg i d’un 
pla molt més ambiciós. A més, demostren el compromís 
i el respecte de l’administració cap la voluntat col·lectiva 
de construïr identitat i hospitalitat comunitària envers els 
visitants del municipi de Sagunt.

El fil conductor dels discursos sorgits s’ha anat conformant 
a mesura que avançava la investigació: les entrevistes als 
tècnics municipals, les entrevistes als representants de les 
taules d’identitat cultural, natural i històrica, les pròpies 
entrevistes grupals, i finalment les jornades obertes a tota la 
ciutadania.

Des d’ací, des d’aques fil conductor, és d’on s’enumeren 
els recursos turístics de Sagunt i s’esbossa un model per 
gestionar-los. Les propostes de futur que s’afegeixen no 
són més que la continuïtat del treball començat, per a què 
se li puga dotar d’un marc de validesa tècnica, de voluntat 
ciutadana i, per tant, de legitimitat política. Una estratègia 
de ciutat que trascendisca legislatures i formacions 
polítiques, perquè corresponsabilitzar la ciutadania de 
les decisions estratègiques del seu propi poble no fa sinó 
reforçar el compromís polític i social dels seus governants, 
presents i futurs.



37

Pla estel* Sagunt

(Joventut)

(Turisme)

(Participació)

(Contractació i Patrimoni)

(Mercat i comerços)

(Cultura)

(Promoció econòmica)

(Urbanisme)

(Medi ambient)

(Construcció del discurs ciutadà)

(Identitat Cultural)

(Identitat Natural)

(Identitat Històrica)

(Jornades Obertes)

(Accions de govern)



E2. Esquema de valoracions i desitjos identificats al procés.
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Discursos sorgits

ciutat localment 
poc valorada

desconeixement i 
falta de comunicació

diversitat reconeguda 
unànimament 

pedagogia 
del territori

coordinació interna

transmissió cultural 
comunitària

retorn local

Els discursos exposats a continuació ja deriven d’haver 
processat entrevistes separades amb distintes persones. 
No hi ha cap discurs íntegre d’un únic individu, sinó que són 
producte de la reconstrucció linial dels temes, conceptes, 
problemàtiques,... que han aparegut més recurrentment al 
diàleg amb els ciutadans.

En general es parla, d’una banda, de valoracions i 
percepcions de la ciutadania envers els recursos de què 
disposa el municipi de Sagunt, i d’altra banda, de desitjos de 
millora de la imatge projectada cap a fora però amb la ferma 
condició de què això supose un benefici econòmic i social 
cap a dins.

Completant els discursos allà on ha calgut amb aportacions 
tècniques ponderades, s’obtenen 7 línies mestres sobre les 
que es filaran les conclusions. Això permetrà concretar el 
següents passos a seguir per dotar de contingut, validesa i 
accions executives un futur Pla de Turisme Comunitari per al 
Camp de Morvedre en general, i per a la ciutat de Sagunt en 
particular.
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El poc valor que els saguntins dónen a la seua ciutat i als 
seus actius patrimonials, culturals o naturals.

Cal destacar com a tret característic a l’hora de tractar la 
identitat saguntina, el “desconeixement” que hi ha entre els 
propis ciutadans d’allò que és Sagunt i dels valors culturals 
i socials amb entitat pròpia i comuna. Val a dir que aquest 
desconeixement d’identitat saguntina prové, d’una banda, de 
la gran diversitat d’elements culturals existents a la ciutat i, 
per altra i unit a això, de la manca d’espais públics (polítics) 
on posar-los en comú i en valor.

La localitat de Sagunt té una conformació urbana singular, 
en la qual se separen físicament dos centres urbans amb 
dues històries i contexts socioculturals diferenciats.  Al llarg 
dels anys han anat cadascú construint les seues identitats 
per separat, creant xarxes de relació i de comunicació 
atomitzades. D’una banda hi ha el centre històric de la 
ciutat, centre administratiu i representatiu de diversos 
moments històrics únics al litoral mediterrani (la juderia, el 
castell o el teatre romà, per exemple); d’altra banda el Port 
de Sagunt es va convertir en centre econòmic de la localitat 
a partir dels anys 50-60 (Alts Forns del Mediterrani) i base 
de la cultura obrera fins a mitjans dels 90.

Aquesta “dualitat urbana” ha provocat que no hi haja a 
hores d’ara espais comuns de representació de la identitat 
saguntina, entenent això com la imatge pública que 
identifique els saguntins i saguntines en aquesta diversitat, 
sense anul·lar unes identitats en favor d’altres.

El desconeixement i la falta de comunicació entre els 
ciutadans de Sagunt.

Els ciutadans de Sagunt han anat creant els seus espais 
d’identitat en referència al seu entorn urbà més proper, 
sobretot per ser dos centres que han tingut un gran impacte 
en l’economia i la societat saguntina amb un fort caràcter 
propi. Això ha provocat que a dia d’avui no hi haja un 
element cultural que file la ciutat, i Sagunt funciona com 
dues ciutats amb dues imatges diferenciades. Aquesta 
particularitat podria ser un valor en si mateix, però ha dut, 
en canvi, a conformar una imatge molt dispersa del que s’és 
i del que es vol ser de cara a l’exterior.

La diversitat cultural, històrica i natural com a valor 
reconegut pels ciutadans de Sagunt.  

Si bé hi ha aquest desconeixement dels recursos que ofereix 
Sagunt, el valor que li donen els grups a la seua ciutat té 
molt a veure amb aquesta “diversitat“ cultural, històrica 
i natural que ha anat creant una ciutat amb dos pols 
d’atracció. El valor relacionat amb un element concret, com 
podria ser la història romana, el port, l’entorn natural o el 
passat industrial té un reconeixement identitari menor.

 En aquest sentit, i com es va indicar a les entrevistes per 
alguns dels participants, es fa necessari “anar teixint el 
territori“, connectant les diverses fites locals i comarcals, 
que es vagen reconeixent pels seus habitants la diversitat 
de la cultura saguntina. A partir d’ací, aquest “relat comú“ 
permetrà anar planificant quines coses han de ser exhibides 
cap a l’exterior, és a dir, enfocades al turisme.

El retorn local de l’aprofitament turístic o del valor 
comunitari projectat.

Hi ha un idea de turisme en els discursos que busca, a 
través de la seua promoció, que revertisca a la ciutat. Una 
idea que pose en valor allò que existeix i que siga proactiva 
amb el teixit social i amb els habitants de la ciutat, que els 
implique en aquesta promoció. 

Que no es projecte una imatge i es promocione un tipus de 
turisme que cree competències amb les associacions locals 
(duplicitat, solapament, descoordinació, incomunicació...), 
sinó que les respecte i les faça partíceps, ja que aquestes 
són part rellevant del que és Sagunt i del que ofereix cap a 
l’exterior.
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Pedagogia del territori com a punt de construcció 
comunitaria.

S’ha parlat de pedagogia del territori com a revalorització 
social del que es té, dels actius culturals, patrimonials i 
naturals propis. El resultat d’aquesta pedagogia indicarà 
quins són els elements característics de l’àmbit municipal 
i de l’àmbit comarcal que constitueixen la identitat 
comunitaria. 

Per això es veu tan necessària la creació d’aquests espais 
públics (polítics) comuns, començant amb la comunicació 
entre diferents agents socials i econòmics i seguint amb la 
creació de xarxes de relació i coordinació sòcio-econòmiques 
i político-administratives. D’ací la rellevància que prendria 
un espai comú que filara tot allò que succeeix al territori 
(teixit social, agents locals, entitats relacionades amb el 
territori i el turisme,... ).

Reconèixer la complexitat identitària des de la transmissió 
comunitària de la cultura.

Per mitigar el desconeixement d’allò local, es va fer un 
especial èmfasi en “reconèixer“ el que es té com a territori, i 
que ha d’estar molt connectat amb la comunitat educativa. 

Es veu imprescindible per anar construint aquest relat comú 
i compartir-lo, la “transferència generacional“ de la saviesa 
popular: contar la cultura local des de l’experiència per a 
identificar els saguntins i saguntines amb la seua complexa 
idiosincràsia, i no  projectar una imatge plana i homogènia 
del que s’és. 

És important per a les associacions que es pose en valor allò 
que ja existeix, doncs són elles les qui estan constantment 
creant, amb les seues accions i propostes, una imatge a 
l’exterior de Sagunt. Cal què aquest potencial retorne als 
seus ciutadans i que millore, no només el seu valor cap 
l’exterior, sinó també el seu propi valor de proximitat.

Coordinació com a pas previ a la promoció de Sagunt com 
a destinació turística. 

Un altre dels discursos rellevants és el propi funcionament 
dels agents que promouen i promocionen la imatge de 
Sagunt, en especial el paper del teixit associatiu (falles, 
teatre, música, ecologistes, bici, taronges,...). 

Cada associació gestiona des d’allò privat els seus 
espais d’activitat, i no hi ha una relació amb allò públic 
(institucions), més enllà de moments puntuals i de manera 
unidireccional. Aquesta situació, unida al pes important 
que tenen els dos nuclis urbans (l’històric i el port), fa que 
estiguem davant d’una localitat que en matèria de promoció 
turística es troba dispersa, atomitzada i amb una visió a curt 
termini del potencial local respecte als recursos turístics .

Es reconeix per tant, que cal coordinar abans de promocionar 
Sagunt com a destinació turística. Per això, prèviament (o 
alhora) de la posada en marxa d’un pla estratègic s’han de 
conèixer i difondre, entre altres coses, els recursos existents 
en matèria cultural, econòmica i patrimonial, les xarxes 
d’associacions i col·lectius , els recursos naturals, i les 
institucions i agents socials rellevants. 

Amb tot això es pot començar a treballar en la construcció 
d’un espai compartit, públic, en el qual es tracen les línies 
per gestionar la promoció turística de Sagunt.



E3. Esquema dels conceptes més rellevants apareguts al procés
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Fil conductor

El turisme es defineix com una experiència que pot (i ha de) 
ser construïda col·lectivament aprofitant l’activitat actual 
de la xarxa associativa local. Aquesta construcció ha de 
començar per conèixer i facilitar allò que aquesta xarxa fa, i 
relacionar-lo amb la política cultural i turística del municipi. 
Això ajudarà a clarificar i diferenciar la cultura local, de l'oci 
i del turisme, per poder decidir llavors QUÈ volem mostrar.

Un altre aspecte important és COM volem mostrar-nos 
a partir d’aquesta construcció col·lectiva. Per a això cal 
coordinació entre aquesta xarxa i l'administració, amb 
eines concretes que establisquen la protecció dels espais 
sensibles (que no implica que no es mostren) i prioritze el 
valor local, reforçat amb el suport d’accions públiques de 
gran repercussió (com “Sagunt a escena”). Perquè tot això 
succeïsca amb naturalitat és necessària una planificació 
que aprofite sinèrgies, definisca per a quin públic es mostra, 
evite l'estacionalitat, interrelacione sectors i recursos, i 
pivote sobre l'educació i la formació com a pals de paller.

Aquesta construcció col·lectiva ha de recórrer, mitjançant 
la planificació participativa, la línia entre recurs, valor local 
i capacitat turística. És un procés a mig/llarg termini, de 
dins a fora, en el qual "el turisme és la conseqüència" de 
l’entesa entre allò que tenim, allò que som i allò que oferim. 
Un procès on “posar en valor” implica revertir en el benefici 
social i en el reequilibri territorial.

Sagunt existent Sagunt mostrat

activitat 
cultural 

associativa

recursos 
multisectorials

transversalitat
sector turístic

polítiques
culturals i 
turístiques

construcció col·lectiva

espai de 
coordinació

benefici social local 

cultura                oci                turisme

recurs      valor local      capacitat turística

íntim                                           exhibibleplanificació

posar en valor 
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1. Recursos:
De les Jornades de Turisme es desprén que hi ha nombrosos 
recursos en nombrosos sectors. Dins dels propis sectors 
hi ha força diversitat i situacions de partida molt diferents 
entre l’estat de conservació, el coneixement i l’activitat 
d’aquests recursos.

Pel que fa a la classificació dels recursos com a íntims 
o exhibibles, han sorgit de les Jornades algunes 
característiques que s’han de tenir en compte abans de 
posicionar-los a una banda o altra:

•	 Quina capacitat de reconeixement comunitari té el 
recurs? Hi ha algun grup específic que el recolze?

•	 Té capacitat més enllà d’allò comunitari?

•	 Val la pena invertir per enfocar aquest recurs cap al 
turisme?

•	 Calen mesures de protecció i/o equilibri?

•	 Marca una diferenciació? Hi ha oferta i demanda?  
Ens posiciona com a poble?

Totes aquestes característiques s’han de relacionar amb 
fins on es vol arribar amb l’exhibició de cada recurs que 
s’analitza. És a dir, amb les definicions de turista, turisme de 
qualitat i posada en valor.

En relació a tot això trobem uns bons exemples en el que es 
diu de les falles, del sector agrari i del castell. 

Quant a les falles tenen cert reconeixement, però no hi ha 
molt de suport per les molèsties que generen al veïnat. A 
més, establir competència a aquest nivell amb la ciutat de 
València sembla molt ineficaç, per tant es planteja la seua 
recuperació com a festa comunitaria, local i popular.

El sector agrari i natural sí pareix tindre valor per a la 
comunitat, i estableix un valor diferencial, però necessita 
mesures de protecció que el facen mostrable amb garanties. 

Del castell es diu, que si bé és un element reconeixible del 
patrimoni, està molt lluny de ser un element valorat per la 
seva falta de conservació, integració i activitat. Així i tot es 
llig com un element cultural central.



E3. Esquema del model de gestió proposat.
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2. Gestió:
Ja des de les entrevistes trobem una necessitat de 
coordinació pel que fa a la política i la promoció turística. A 
les Jornades, es proposen eines que van des de l’autogestió 
per part de la xarxa associativa i dels sectors privats, a la 
interlocució entre sectors, passant per compartir recursos i 
capacitats entre els diferents agents.

Es plantegen com a eixos importants l’educació: per a 
sectors professionals, a centres educatius i a escoles de 
pares; i la comunicació: difondre allò que es fa, tant “on 
line” com en suports tradicionals, i que siguen útils com a 
eina, que es vinculen a una oferta territorial més àmplia, 
d’índole comarcal o de xarxa de ciutats.

Amb aquestes premisses, es planteja la necessitat d’un 
Pla de Turisme Comunitari que involucre les institucions 
administratives (municipals i supra-municipals) institucions 
educatives (centres educatius, universitats i servef), teixit 
empresarial (associacions professionals i confederacions) i 
ciutadania (associacions, comerç i festes).

A nivell local caldria un òrgan de Coordinació de projectes 
que incloguera: taules de treball generals, grups de treball 
temàtics i assemblees de programació (que actuaren com 
a consells assessors i alhora facilitaren les capacitats de 
la xarxa social. L’esquema hauria de propiciar el disseny de 
projectes que garantisquen la línia Diagnòstic-Proposta-
Implementació-Avaluació, en base a pressupostos clars que 
puguen establir plans de futur.
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3. Futur:
Atès que aquesta ha estat una aproximació als discursos 
emergents sobre una nova visió del turisme al municipi de 
Sagunt, veiem necessari garantir la continuïtat del procés 
amb perspectiva d’aprofundir i ampliar. 

En aquest sentit, la primera recomanació que volem 
subratllar és la d’enfocar els resultats d’aquest procés a 
encetar de manera unívoca un Pla de Turisme Comunitari, 
per a implicar a tots i cadascun dels agents econòmics, 
polítics i socials que vullguen sumar-se.

Les recomanacions que llistem a la pàgina següent, no 
excloents d’altres que puga definir l’administració, estàn 
ordenades per importància, de més a menys. No obstant, 
hem afegit un indicador de prioritat, en funció de l’estimació 
comparativa del cost econòmic d’engegar cada recomanació, 
i també de la reperciussió en el benefici comunitari que se li 
pressuposa.

 Atenent a aquest últim indicador, proposem que 
l’administració engegue la recomanació #4 a curt 
termini, doncs el cost econòmic de realitzar-la és moderat, 
i en canvi la millora que suposa és molt elevada: enceta 
l’espai de trobada entre la ciutadania i l’Ajuntament 
per a iniciar un projecte conjunt, la comunitat reconeix 
el panorama cultural propi, l’administració prova les 
estructures de coordinació, i, fins i tot, el propi fet de 
visibilitzar el compromís de l’Ajuntament amb una acció a 
curt termini sorgida de la voluntat ciutadana. 

Cost d’implementació

Indicador quantitatiu

Beneficiaris

€

- +

Prioritat (relació cost-beneficiaris)

Involucra la ciutadania

Involucra l’administració

Involucra tècnics experts

E4. Llistat de recomanacions proposades arran del procés realitzat.



1. Continuïtat del procés

2. Catàleg per a model turístic

3. Formació comunitària

4. Programació cultural global

5. Consens de prioritats a recursos evidents 45

Pla estel* Sagunt

Seguir construint una base comuna que sume altres veus 
i sectors en contextos horitzontals i d’igualtat. Ara s’ha 
donat veu a col·lectius que normalment no són consultats 
en aquests processos, o no amb la mateixa representativitat 
que altres sectors. Les aportacions del procés realitzat 
no s’han de diluir en altres propostes d’agents de major 
estatus. La continuïtat ha de sumar, no substituir.

Elaborar un catàleg de recursos, capacitats, accions i 
necessitats per detallar les possibilitats d’un nou model 
turístic (en què es pot donar suport, què pot invertir, amb qui 
pot col·laborar,...).

Realitzar unes jornades de formació i treball sobre nous 
models de turisme i bones pràctiques que encaixen amb 
Sagunt. Investigar el sector, convidar les iniciatives més 
interessants i convocar tots els agents involucrats (els 
d’aquest procés i altres). Açò permet definir amb profunditat 
i consens aquest nou model.

Establir una programació cultural municipal conjunta amb 
els col·lectius socials. Implica: definició d’objectius del 
projecte; convocatòria d’assemblea per programar; i definició 
col·lectiva de mitjans de difusió (incloent formats físics 
per orientar visitants i facilitar a hostalers i comerciants la 
transmissió del què es fa a Sagunt a nivell cultural).

Consensuar millores en els recursos més evidents, com el 
castell o el patrimoni industrial, amb els col·lectius i agents 
interessats.

€

€

€

€

€



Facebook: Pla estel

Twitter: @plaestel

Email: info@plaestel.org

www.plaestel.org

963 219 737

Carrer la Rosa 14 - Baixos,  46500 Sagunt (València)

937 450 653

Carrer Turull 59, 1r pis, 08202, Sabadell (Barcelona)

Dibuix de Myrrha Bosch-Larpenteur (7 anys), 

participant a les jornades de turisme.


