Turisme rural sostenible a Mas Vinyoles
Des de l’adquisició de la finca de Mas Vinyoles, l’any 2011, ens vam fer dues
preguntes bàsiques: “Per a què” rehabilitar-la i “Com” fer-ho.
Per a respondre la primera pregunta (Per a què) vam simplement recórrer a la
funció històrica d’un Mas tradicional: ser residència pagesa i centre d’activitat
econòmica. Fou així que vam fer del nou Mas Vinyoles l’habitatge familiar i un
centre de turisme rural complementat amb altres activitats de desenvolupament
econòmic local (coworking, emprenedoria...).
Sobre el “com” fer la rehabilitació vam fixar-nos uns criteris clars:
- Rehabilitació arquitectònica respectant les formes tradicionals sense caure en
“pessebrisme”
- Cercar la funcionalitat unida a la comoditat, la qualitat i la creació d’entorns
acollidors tot defugint luxes innecessaris.
- Crear un sistema sostenible des de la convicció profunda, tant en el disseny dels
elements constructius (aïllaments), com en el de les instal·lacions energètiques, de
gestió de l’aigua i del tractament dels residus sòlids i líquids. Així vam posar en
marxa l’alimentació elèctrica quasi autònoma amb energia fotovoltaica, els
consums tèrmics a base de biomassa forestal, l’aprofitament de les aigües pluvials
o el tractament de les aigües residuals per mitjà de fossa sèptica.
- En general, crear un conjunt d’espais harmònics amb el ric entorn natural de la
finca.
Més tard vam haver d’abordar la gestió diària de la finca i els allotjaments i no vam
tenir dubtes: calia reunir un equip excel·lent, compromès amb els objectius i els
valors d’excel·lència de Mas Vinyoles i disposats sempre a l’aprenentatge i a la
millora contínua. I així ho vam fer; els constants comentaris dels nostres hostes
sens dubte ho avalen.
Entre les millores que hem anat introduint hi ha hagut mesures per millorar
l’accessibilitat dels espais, per facilitar la vinguda d’animals de companyia i la
incorporació de carregadors per a vehicles elèctrics amb un reforç de la generació
fotovoltaica. Facilitat la vinguda dels nostres clients amb vehicles sostenibles ens
ajuda a reduir la petjada de carboni de les seves estades.
Quan hem entrat en contacte amb el Programa Biosphere hem tingut ocasió de
revisar els principis i objectius adoptats a la Cimera Mundial sobre el
Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme
Sostenible +20. Hem comprovat que ja complíem moltes de les recomanacions
d’aquests reglaments, però la dinàmica que hem iniciat gràcies a l’equip del
Biosphere ens ajudarà sens dubte a seguir millorant en el servei ofert als nostres
clients i en la sostenibilitat de la nostra activitat turística.
Ben cordialment, Ermen Llobet Martí, Director de Mas Vinyoles Hub

