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1. INTRODUCCIÓ

• La següent tesina té com a marc geogràfic la comarca del Priorat.

• Pretén l’estudi i anàlisi del turisme mitjançant els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).

1. 1 LA COMARCA

• El Priorat és una de les 41 comarques en què es divideix el territori de Catalunya. 

• La seva superfície és de 496,2 km amb una població de 9.119 persones, és a dir 18,4
habitants per km² (la població a principis de segle era de 23.150 habitants).
• La comarca s’estén al llarg dels rius Siurana i Montsant, entre les muntanyes de Prades
al nord-est i la serra de Llaberia al sud.

• L’economia de la comarca prové principalment de l’agricultura (vinya i oli).

1.2 SIG

• El National Center for Geographic Information and Analysis (NCGIA) dels Estats Units
defineix un SIG com un "sistema format per hardware, software i procediments per
capturar, tractar, manipular, analitzar, modelitzar i representar dades georeferenciades,
amb l’objectiu de resoldre problemes de gestió i de planificació”.



• El desenvolupament de les eines SIG ha facilitat l’estudi del territori, ja que ha
permès tractar dades procedents de diferents àmbits i diversos formats amb
agilitat i rigor, però sobretot amb menor temps

• El principal motiu per l’elecció de la tesina ha estat la poca informació existent i els
escassos treballs desenvolupats sobre el Priorat.

1. 4 TURISME

• Existeix el turisme a la comarca? Segueix alguna pauta la distribució de la infraestructura
turística? Quins municipis tenen un poder d’atracció més gran? Són preguntes que
s’intentaran respondre a la tesina a partir d’un procés d’estudi de la comarca. també
realitzarem un índex de potencialitat turística dels municipis de la comarca a partir d’uns
factors que més endavant comentarem

1. 5 EL RESULTAT

• El resultat final del projecte serà l’indicat si s’aconsegueix respondre a les preguntes
anteriors, si es mostra quina és la realitat actual de la comarca i si queden reflectides les
directrius del que podria ser un dels elements del creixement econòmic del Priorat.

1. 3 MOTIVACIONS



2. METODOLOGIA

• Consulta de la informació (tan alfanumèrica com gràfica) existent sobre la comarca
posant èmfasi amb la que estigués relacionada amb el turisme i els SIG.

• Creació de la base de dades amb informació alfanumèrica i gràfica vinculades entre si.

• Realització de l’anàlisi turístic comarcal. Disseny i implementació de l’índex de
potencialitat turística.

• Programació d’un visualitzador de mapes per poder consultar la informació via internet.



3. PROCÉS DE CREACIÓ DE LA BASE DE DADES

Esquema de la tesina



• Informació alfanumèrica → Taules estadístiques. Ex: Població

→ Taules pròpies. Ex: Cellers

 Font: IDESCAT, INE, CCP, DMAH, etc.

• Informació gràfica → Cartografia utilitzada per l’anàlisi. Ex: PEIN.

→ Cartografia creada. Ex: Hotels.

 Font: DMAH, ICC i CHE.

• Vincle d’informació → Mitjançant codi ja establert. Ex: Codi municipi.

→ Mitjançant codi creat. Ex: 00515431573

Exemple d’unió



4. ANÀLISI DEL TURISME AL PRIORAT

• Anàlisi de la distribució dels elements turístics → la ubicació en el territori de la
infraestructura turística pot respondre alguns factors en concret, se n’ha estudiat uels
següents casos: la proximitat a nuclis urbans, a carreteres, transport públic (tren i autobús),
Viticultura / Oleicultura, Indrets turístics i PEIN.

• L’anàlisi realitzat sobre la comarca, ens indica que no hi ha un factor determinant que
incideixi en la ubicació dels establiments turístics, com pot succeir a les comarques litorals,
on existeix una concentració als municipis costaners per l’atracció que exerceix la platja als
turistes.

Exemple:  Nuclis urbans 

Resultat



• Índex de potencialitat turística → Ens indica quin municipi, segons els factors
establerts, és el més turístic en relació els municipis veïns de la comarca: indrets turístics
accessibilitat, infraestructura turística, naturalitat, viticultura / oleicultura i altres
infraestructures.

Categoria Jerarquia
1 2 3

Històric-museus 1,35 2,7 4,05
Natural-paisatgístic 1,45 2,9 4,35
Fires-Gastronomia 1,2 2,4 3,6
Total 4 8 12

Categoria Jerarquia
1 2 3 Total

Històric 71 9 3 83
Paisatgístic 18 6 2 26
Gastronomia-Fires 11 1 1 13
Total 100 16 6 122

Exemple:  Indrets turístics 



• L’índex ens indica que els municipis amb un major poder d’atraure turisme són:
Cornudella de Montsant (76%), Falset (72%) i la Morera de Montsant 60%). Per contra els
municipis amb un menor índex són el Lloar (18%), la Vilella alta (21%) i la Torre de
Fontaubella (22%).

• Existeix un gran disparitat de valors entre municipis limítrof.

Resultat



3 exemples per paliar 
les diferències

Municipi Index potencial 1 Diferència Index potencial 2
Cornudella de Montsant 76,28 ↑ 76,72
Falset 72,92 = 72,92
Morera de Montsant, la 64,50 ↑ 64,94
Ulldemolins 55,46 = 55,46
Gratallops 51,20 = 51,20
Porrera 42,16 = 42,16
Poboleda 39,82 ↑ 40,10
Marçà 38,82 = 39,82
Margalef de Montsant 38,38 = 38,38
Cabacés 36,32 ↑ 38,45
Masroig, el 35,37 ↑ 36,32
Pradell de la Teixeta 34,20 ↑ 35,48
Torroja del Priorat 34,12 ↑ 35,40
Capçanes 32,45 ↑ 34,54
Bisbal de Falset, la 32,18 ↑ 32,89
Vilella Baixa, la 31,90 ↑ 32,62
Bellmunt del Priorat 31,81 ↑ 33,09
Guiamets, els 28,77 ↑ 30,63
Molar, el 27,36 ↑ 29,60
Figuera, la 25,79 ↑ 29,59
Vilella Alta, la 22,77 ↑ 24,40
Torre de Fontaubella 21,73 ↑ 24,05
Lloar, el 18,40 ↑ 20,52

• Millorar els transports públics i les carreteres.

• Millorar l’oferta de serveis alternatius.

• Afavorir la instal·lació de nova infraestructura turística

Resultat



5. DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ

• Creació d’una pàgina web que conté la informació del treball.

• Desenvolupament d’un visualitzador d’informació amb el software Alov map. Permet
visualitzar, consultar i cercar les dades.



6. VALORACIONS FINALS

• L’anàlisi juntament amb la diagnosi realitzada ens han permès respondre a les preguntes
que ens realitzàvem el principi. Existeix el turisme al Priorat amb un particularitats
específiques. Ex: Disparitat existent en l’índex de potencialitat turística entre municipis.

Hem pogut anomenar les directrius que cal 
seguir pel creixement turístic i econòmic 

comarcal.

Amb aquesta informació

• Incovenients: Poques dades disponibles (tan gràfiques com alfanumèriques).

Poca informació (tan llibres com documentació) existent de la comarca.



Gràcies per la seva atenció
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