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P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

El turisme ha estat i és un dels sectors més importants de la nostra regió en termes de creació de riquesa i llocs de treball. La
Costa Daurada i les Terres de l’Ebre amb els seus nombrosos i diversos actius han dinamitzat l’activitat econòmica, social i
cultural de la regió en els darrers decennis.

La història de les crisis recents ha mostrat com el sector turístic és un dels més resilients i capaç d’adaptar-se a adversitats
diverses. Malgrat això, la pandèmia del coronavirus ha afectat molt especialment al turisme i és, amb molta probabilitat, la crisi
més disruptiva de la seva història, no solament pel que fa a indicadors de caràcter socioeconòmic sinó també de consum i
màrqueting.  

Les dades estadístiques actuals mostren un panorama desolador allunyat de les xifres reeixides d’anys anteriors. Però ara més
que mai calen solucions i estratègies per tornar endegar el gaudi de viatjar i generar riquesa. Cal definir el turisme del futur i
fer-ho implica pensar en la digitalització i la sostenibilitat com a possibles canvis de paradigma. En tot cas, és necessari definir
una governança coordinada per garantir l’aplicació correcta de noves polítiques.

En aquesta edició hi trobareu un article d’Octavi Bono, director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya que
reflexiona sobre l’estratègia i les polítiques a aplicar davant aquest nou escenari. També, Josep Francesc Valls, catedràtic del
departament de Direcció de Marketing d’ESADE, Itziar Labairu, MSC ESADE i Mara Franco, Assistant Professor Higher School of
Technology and Management de la Universitat de Madeira, proposen una revisió de la planificació estratègica de les
destinacions post-COVID. D’altra banda, l’entrevista a Francesc Pintado, president de l’Associació d’Empresaris d’Hosteleria de
Tarragona ens desgrana les claus del futur del turisme en l’era post-pandèmia. En la secció de bones pràctiques hi trobareu un
recull d’exemples de regions i ciutats europees sobre el turisme. Per acabar, Marta Farrero, directora tècnica del Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona, ens presenta a la secció Descobrint Catalunya Sud la situació del màrqueting turístic i,
més concretament, la gestió de les marques del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona en temps de COVID-19.

En una situació com l’actual, us emplacem a participar amb els vostres comentaris i opinions que ens permeten seguir treballant
per la Catalunya Sud que volem i pels reptes que hem d’afrontar plegats. 

El turisme en temps de
pandèmia: reptes i oportunitats
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Editorial



La pandèmia ha situat la nostra societat en un punt que difícilment hauríem imaginat només fa pocs mesos. L’afectació s’ha
fet sentir intensament en tots els àmbits: el sanitari, el social i, per descomptat, també l’econòmic.El sector turístic no ha estat
aliè a aquesta afectació. De fet, la pateix amb més intensitat que altres àmbits econòmics: s’ha vist abocat durant uns mesos
a una absoluta paràlisi i més recentment a un reinici parcial, feble i intermitent de l’activitat. El nou context  ha  sorprès
especialment  els actors públics i privats, d’una banda per la dinàmica positiva que històricament ha tingut l’activitat i d’altra
banda per la seva capacitat de resistència fins i tot en contextos de crisi. Recordem que des de 1950, a escala mundial, el
turisme ha vist com els indicadors d’ingressos i arribades per turisme internacional han crescut de manera contínua, només
amb tres lleugeres inflexions els anys 1982, 2003 i 2009. Aquests dos darrers exercicis precisament per l’efecte també de
pandèmies, el SARS i la grip A.

Els reptes que cal afrontar

Fins al març d’enguany disposàvem de dues eines sòlides per orientar la gestió del turisme al nostre país: el pla estratègic i el
pla de màrqueting de turisme de Catalunya. Aquests dos instruments s’havien configurat per donar resposta als reptes que la
nostra indústria estava afrontant, també globalment. Identificàvem llavors com a reptes la seguretat, el creixement i la
competència creixent, els canvis sociodemogràfics, la innovació i la tecnologia, la sostenibilitat, el coneixement, el rol del
sector públic i la governança. Els indicadors de seguiment ens feien veure que el desplegament de l’estratègia s’anava
assolint.

L’extensió de la pandèmia modifica l’escenari. El sector s’aboca a un entorn incert on la gestió es fa especialment difícil, atès
que no es tracta només d’afrontar dificultats, sinó precisament de gestionar la incertesa. Aquest escenari reclama revisar els
reptes, la majoria dels quals tindran encara més dimensió i han de ser interpretats amb nous matisos: algun (creixement de
l’activitat) veurà declinar el seu rol i d’altres s’incorporaran per tal de ser tinguts en compte en endavant.

L'adaptació al nou escenari

Fins ara hem vist que l’anàlisi que es feia des dels àmbits professional, tècnic o acadèmic no era del tot coincident. Hem vist
aproximacions que dibuixen paradigmes futurs diametralment oposats als actuals, amb un sector transformant-se de manera
absoluta, molt tibat per noves pautes de la demanda. De la mateixa manera, altres hipòtesis plantegen escenaris continuistes
quan la pandèmia quedi sota control, amb una contenció durant les fases immediatament posteriors però retornant als
patrons ja coneguts. Tant en una aproximació com en l’altra l’element que s’haurà de tenir especialment en compte és
complementàriament l’abast de l’afectació econòmica. 

Probablement la sensibilitat a la seguretat es reforçarà, i ho farà pel que significa el vessant sanitari, fins ara menys present
en la conceptualització de la seguretat a les destinacions turístiques tot i ser-hi. Es pot preveure una contenció de l’activitat
en els propers exercicis condicionada a l’aparició d’un tractament efectiu per a la pandèmia, però també es cert que d’altres
fenòmens (SARS, grip-A, MERS) van tenir una afectació acotada en el temps. La contenció de la demanda accentuarà la
competència i pot tensionar els preus a la baixa per un període de temps. La demanda inicialment reaccionarà buscant la
garantia de la seguretat, reclamant propostes flexibles, espais menys densificats i més oberts, reduint la durada de les seves
estades, limitant la mobilitat, reclamant mecanismes de recompensa i amb més sensibilitat també pel preu. La innovació haurà
de ser més present en tota la cadena de valor dels productes i serveis, tant en la part visible i percebuda per la demanda com
en les eines de gestió. Es reforçarà la digitalització i les solucions tecnològiques hauran de donar resposta als nous escenaris.
Pel que fa a la informació, caldrà adquirir consciència que ni es podrà disposar de tota la que seria necessària per prendre les
decisions ni arribarà per les mateixes fonts fins ara habituals, fent que el coneixement sigui encara de més valor. Amb relació
a la governança, veurem com el rol del sector públic s’ha de reforçar per acompanyar i intentar atenuar l’afectació generada,
afavorint encara més la participació i creant espais per propiciar més nivells de cooperació entre els actors.
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Revisió de l'estratègia de polítiques
que cal aplicar en el sistema turístic
català davant el nou escenari



Finalment, cal fer una menció especial a la sostenibilitat. Malauradament, aquest és potser un concepte que a còpia d’usar-lo
s’ha acabat banalitzant i que en molts casos no ultrapassa l’esfera de la retòrica. La COVID-19 ens dona l’oportunitat de
recuperar-ne el sentit i aplicar-lo de manera clara en la definició de les futures polítiques. Cal perseguir doncs la
sostenibilitat social, ajustant l’equilibri entre necessitats del turista i del resident. Cal perseguir la sostenibilitat cultural, amb 
 un turisme que ajudi a dinamitzar la cultura pròpia, que no l'amagui ni la folkloritzi. Cal perseguir la sostenibilitat
mediambiental minimitzant els efectes del sector i amb una activitat que pot ajudar a fer també econòmicament sostenible la
preservació dels espais naturals. Cal perseguir la sostenibilitat  econòmica, un turisme que gràcies al seu efecte transversal
ajudi a dinamitzar el comerç, el sector agroalimentari o les indústries culturals.

El camí que s’obre per davant serà difícil per al sector. Però, ja que inexcusablement s’ha d’afrontar, val la pena aprofitar
l’aprenentatge que ens provoca per reajustar millor l’estratègia.
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Des dels orígens del turisme massiu, als anys 1950-1960, els viatges han esdevingut el motor del desenvolupament regional en la
majoria de les zones del món, especialment als litorals mediterrani i atlàntic. El fenomen turístic s’ha produït a cavall de l’augment
poc o gens controlat de la demanda internacional, mentre que han tingut un pes menor els factors endògens, com ara la capacitat
de càrrega, el gaudi dels residents i nacionals, la rendibilitat social, la creació de llocs de treball de qualitat, la pervivència cultural,
l’equilibri territorial, la relació residents, segones residències, turistes nacionals i estrangers i altres. La planificació estratègica s’ha
posat en la majoria dels casos al servei del creixement del nombre de turistes (López Olivares, 2002). 

La COVID-19 ha paralitzat dràsticament durant el 2020 l’arribada de la clientela majoritària, els turistes internacionals. Aquest fet
tindrà conseqüències a mitjà i llarg termini. Reclama un canvi radical en el model de planificació de les destinacions i obliga a una
revisió profunda. S’ha modificat la categoria del producte turisme i viatge: menor demanda, obligat redimensionament a la baixa de
l’oferta, trasllat del focus de la massificació cap a les experiències més íntimes, més interès pels residents i els turistes locals i
nacionals, i replantejament dels models de negoci que permetin millorar la baixa rendibilitat, oferir salaris superiors i aplicar
radicalment criteris sostenibles al territori. Estem en un període de reconstrucció del turisme (Blanco, 2020).

1. Escenari. Més que el desig d’implantar un model turístic sostenible i innovador, el rol de la planificació en aquests seixanta anys ha
estat majoritàriament fixar objectius de creixement de PIB, ordenar els fluxos creixents de clients i de l’oferta necessària per satisfer-
los, modular-ne en la mesura que sigui possible l’estacionalitat i atreure’ls, si es donaven les condicions, cap als productes de més
qualitat. Allà on flaquejava el cicle de vida entraven les promocions i les reestructuracions més o menys profundes. Aquest model
turístic ha conduït a augmentar sense discontinuïtat el nombre global de turistes internacionals (a Catalunya, de 17,9 milions a 19,3
entre 2016 i 2019) i de residents (de 17,2 a 20,3 milions). La despesa mitjana ha passat de 960 € per persona a 1.023 € per part dels
turistes internacionals; malgrat la davallada de turistes espanyols, la despesa dels locals i nacionals també augmentava, de 253 a
269 € (Idescat, 2020; INE, 2020). Aquest èxit en el nombre de clients i en facturació, que s’ha traduït en un excel·lent PIB, no amaga
dos fets. El primer, la baixa rendibilitat del sector turístic: sent Catalunya la segona regió europea en nombre de turistes (Eurostat,
2019), el RevPar hoteler, per exemple, encara que s’ha incrementat en aquest període, és de 55,32 €, una ràtio extremadament baixa
si la comparem amb altres països turístics europeus; pitjor encara si parlem dels bars i restaurants o altres serveis turístics i
paraturístics. I el segon, les destinacions del litoral han palesat una lentitud extrema en la transformació de la cultura, del treball i del
lleure, on el turisme és factor de transformació (Vera, López Palomeque, Marchena, Antón, 2011). 

2. Revalorització de la clientela nacional. La clientela internacional s’ha convertit en la raó de ser del turisme des dels seus orígens
massius. El flux de divises ha estat el reclam principal i la raó de la baixa productivitat del turisme. Però degut al rol dels residents i
de l’important impacte de la clientela local i nacional i de les segones residències durant i després de la pandèmia (despesa mitjana
a la destinació, nombre de pernoctacions, sensibilitat cultural i social, aspectes bastant menystinguts en la planificació turística), cal
refocalitzar immediatament la seva aportació al turisme.

3. Factors clau d’èxit. Els factors clau d’èxit de la gestió dels negocis turístics són la innovació permanent, la formació del talent, la
sostenibilitat i la gestió integral de la qualitat (Valls, Neve, 2014; Valls, 2013). La innovació permanent no només abraça la
digitalització, sinó també la creació i millora dels productes i serveis i tota la cadena de valor. Doncs bé, comparant el turisme amb
la indústria manufacturera, per exemple, resulta que mentre la despesa en R+D+I de tots els serveis a Espanya, dins dels quals hi ha el
turisme, significa el 49,1% del global (enfront del 45, 6% de la indústria manufacturera), la intensitat de la innovació n’és la cinquena
part (0,91% enfront del 4,5%).

Pel que fa a la formació, la família professional de l'hostaleria i el turisme decreix i se situa a la franja baixa del nombre d'alumnes
tant de grau mitjà com de grau superior (CES, 2016).
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Quan es parla de la sostenibilitat, queden habitualment fora de focus dos elements cabdals per a la viabilitat i la competitivitat del
turisme. El primer és l’econòmic i social, és a dir, la capacitat de crear models de negocis privats sostenibles a llarg termini, la
dimensió suficient d’empresa per escometre el mercat, la ràtio de fons de maniobra sobre els ingressos totals i la capacitat de
remunerar adequadament tots els factors, sobretot el laboral i la riquesa social a l’entorn, entre d’altres. Aquests mesos de
pandèmia hem vist la feblesa extrema del sector, que no ha estat capaç de sobreviure sense ingressos. I el segon és el cultural. La
massificació del turisme des de l’origen del turisme massiu ha conduït a la despersonalització del territori i a la pèrdua dels elements
diferencials, de la qual cosa s’han ressentit la identitat cultural, la llengua, les tradicions i arrels, la gastronomia i la forma de viure
(Risteski, Kocevski, Arnaudov, 2012).

La qualitat, en la qual s’han d’implicar tots els actors de la destinació, ja no és  organitzar bé els processos, reduir el gaps i obtenir 0
defectes (Parasuraman, Zeithalm,  Berry, 1985), sinó gestionar integralment l’experiència, entesa com l’hospitalitat, la satisfacció, el
compromís amb els consumidors, la confiança i la construcció dels valors comuns (Gallarza, Arteaga, del Chiappa, 2015; Tresider,
2015;  Valls, 2013; Yeksel, Yuksel, Bilim, 2010). 

4. Relació entre indústria i turisme. Aquests dies de postpandèmia reapareix en la publicística la històrica polèmica sobre la
dualitat indústria-turisme, i es culpa el sector turístic de turistitzar la societat i adquirir un pes excessiu. A banda que no són sectors
incompatibles, ni molt menys, com es demostra a l’àrea Tarragona-Salou, la competitivitat depèn en exclusiva de cada clúster i no
del PIB que aporta. La manca de competitivitat turística és conseqüència del model turístic aplicat.

5. Dimensió de les empreses. A tall d’exemple, tres ràtios ens permetran conèixer com l’excessivament petita dimensió de les
empreses turístiques espanyoles minva la competitivitat. a) El nivell d’endeutament de l’hostaleria i la restauració espanyola a curt
termini se situa 13 punts per sota de la mitjana de les pimes espanyoles. b) La rotació del fons de maniobra és negativa respecte al
global de les pimes. c) Els costos i els rendiments respecte al volum de vendes és 10 punts per sobre del conjunt com a conseqüència
de la utilització intensiva del factor treball (Blanco, Cuello, Ferrando, Fernández, 2020).

6. Relació públic-privat. Es parla a bastament d’aquesta relació com el pal de paller de tota planificació, però segueix existint una
desconfiança mútua. Aquesta relació només es podrà entendre si s’aprofundeix definitivament en figures com els Business
Inprovment Districts, a partir de la col·laboració entre ambdós. Es tracta d’un dels camps més interessants d’experimentació aplicat
al turisme.
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Com és el turisme després de la pandèmia de la COVID-19?

Les estadístiques parlen clar: els destins i allotjaments on tenim la percepció que trobarem menys massificació, menys
aglomeracions i, per tant, menys concentració de persones, han estat on les ocupacions menys han patit. Així, hem vist com
zones com les Terres de l´Ebre o la Conca de Barberà han treballat millor que destins oposats històricament en terme de volum
de visitants com Salou o la Pineda. No podem oblidar que aquests destins amb tant de volum de pernoctacions disposen d'una
oferta gastronòmica dimensionada a la demanda, i la no arribada de la “touroperació” ha fet que la temporada hagi estat la
més nefasta de la història. Ciutats com Tarragona, en global, ha treballat per sota, però aquest turisme de proximitat ha fet
que els mateixos ciutadans hagin reduït la disminució per la falta del client estranger. Concretament, Reus ha estat
assenyalada i està passant moments molt complicats. No hi ha un patró provincial, però com comentava els destins que
normalment tenien menys visitants són els que n’han sortit més airosos.

No podem oblidar tampoc altres subsectors com el d’esdeveniments i banquets i el d’oci nocturn. El primer està treballant sota
mínims després de cancel·lar totes les comunions, bodes i esdeveniments d’empreses del primer semestre. El segon segueix
tancat i sense veure la llum al final de túnel. No podem oblidar que darrere de les empreses hi ha famílies i que les
conseqüències són altes.

Ara que acaba l'estiu hem d’enfocar-nos en els hotels urbans, en el moviment de clients d'empresa, reunions, convencions, que
fins ara donaven bones ocupacions als hotels i generaven volum de consum i despesa als mesos d’hivern. La previsió en aquest
sentit per als propers dos trimestres és terrible, com la reducció del consum en restaurants, benzineres, comerços…

Després d’una situació tan disruptiva com la que hem viscut, creu que cal repensar el model turístic?

Hem de ser crítics i buscar la millora, ara i sempre, però no podem obviar que som una potència turística mundial, l’enveja de
molts destins, amb una indústria hotelera puntera i un model que ha funcionat i evolucionat des de fa seixanta anys. Ens hem
d'adaptar, però crec que no podem pensar a donar cops de timó. Tornaran els visitants, tornarem a veure els carrers plens, els
parcs, les terrasses, els restaurants i, en definitiva, tornarem a ser el destí on milions de turistes escullen passar el seu merescut
descans d'estiu.

Tradicionalment, el turisme ha estat un sector resilient que ha sabut adaptar-se a les diferents crisis. Quina
proposta de valor o quins nínxols s’haurien d’explotar després de la pandèmia? (digitalització, sostenibilitat...)

Aquesta temporada pintava molt bé: les previsions eren per fer una temporada millor que la del 2019; per tant, hauria estat
excel·lent. L’any 2020 es presentava com un any en què hi havia una alta conscienciació de la societat cap a la sostenibilitat:
reduir el consum de plàstic, netejar els mars i oceans, i de fet s’estava treballant per canviar plàstic per materials reciclables o
biodegradables. Amb la COVID-19, però, se’n va deixar de parlar i la sensació és que hem empaquetat i generat més plàstic
que mai.

La digitalització ja era una realitat en el sector i crec que és l'objectiu prioritari de les empreses per a la propera dècada. Hi
ha molt a optimitzar per tal que el sector guanyi en competitivitat. El sector, com deia, és punter mundialment i, per tant, està
al dia i és sensible a la millora contínua.

Quines accions a curt termini proposa per fer front als reptes de futur immediats, per tal de revertir la situació
turística i tornar a assolir els nivells dels anys anteriors?

Garanties sanitàries. Quan recuperem la confiança (i això serà sense dubte amb una solució sanitària) tornarem i ho farem
amb força, i espero que de forma àgil. El sector necessita urgentment que arribi la vacuna i que ho faci ens els propers sis
mesos.
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per Marina Vives Blanco
Tècnica de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement

Francesc Pintado és el president de l’Associació d’Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona i consultor de serveis
hotelers. Sempre ha estat vinculat al món de l’hostaleria i el turisme, sector en què ha desenvolupat gran part de la seva
trajectòria professional, amb dilatada experiència com a director d’hotel, director d’operacions i auditor de sistemes de gestió
de qualitat. És també professor associat de la Universitat Rovira i Virgili.

La Costa Daurada i les Terres de l’Ebre s’han convertit en un destinacions turístiques de primer ordre. Com valora
l’impacte del turisme a la regió?

Sense els ERTOS hauria estat un autèntic desastre. Són incalculables les famílies que directament i indirectament depenen del
sector: es quantifica en un 25%, però l´aturada del nostre sector fa baixar el consum general i està tocant moltíssims sectors,
també potents al territori. L’Estat està mantenint els ingressos de les famílies, però no tenim una màquina per crear bitllets.
Com no es pugui fer una temporada normal el 2021 ho passarem molt malament i ens acabarem preguntant on van anar a
parar els milions d’euros que ens va donar Europa.

Creu que és necessari promoure un pla per a la diversificació dels actius de la regió, més enllà del turisme de sol i
platja, per reduir l’estacionalitat?

Tota la meva carrera professional ha estat vinculada al sector i he voltat pel territori obrint hotels de tot tipus. Puc afirmar que
tot el litoral espanyol vol desestacionalitzar i que s’han pogut ampliar els mesos de temporada amb molt d´enginy. Té un
grandíssim mèrit, però no hi ha demanda fora dels períodes de vacances i el clima és el que és. Crec que el canvi d'hàbits a
les empreses, amb clara aposta pel teletreball i la reducció de despesa en desplaçaments, dietes, etc., remarcaran encara
més l'estacionalitat a les ocupacions.

En aquesta línia, quin paper hi té el turisme interior o rural a la regió? Quines sinergies es podrien establir entre el
turisme d’interior i el turisme de platja?

Portem anys amb aquests deures; se’n parla, però es fa poc. Entenem que hem de vendre i promocionar tot el territori, no
solament el cor turístic de la Costa Daurada com Salou, Cambrils i la Pineda. La Diputació amb el seu Patronat han d´apostar,
de veritat, per la promoció del nostre interior com la Conca de Barberà o el Priorat, el Baix Penedès o l’Alt Camp. I de veritat
vol dir de veritat. L’AEHT representa els hotels de tota la província excepte els de Salou, Cambrils i la Pineda. Ens sentim
responsables en aquest punt i seguim treballant per aconseguir que aquesta aposta i promoció siguin palpables pels
empresaris d´aquests territoris, i avui dia no és així. Sempre en clau constructiva, tenim deures i treballarem amb tots els
agents en aquest sentit.

Quins exemples de bones pràctiques en l’àmbit del turisme es podrien destacar a la nostra regió?

En aquests mesos tan intensos, amb tants canvis normatius i sanitaris, els que hem acompanyat els empresaris hostelers, tant
restauradors com hotelers, hem pogut comprovar com la inquietud pel compliment dels protocols o els canvis legislatius ha
estat diària i contínua. Tenim una indústria hotelera resilient que s’adapta amb flexibilitat als canvis.

La Regió del Coneixement vol contribuir a establir un sistema de governança que faciliti la cooperació entre els
diferents actors per a la presa de decisions. Creu que un sistema de governança sòlid seria necessari per definir el
full de ruta del turisme de la regió? 

Evidentment hi ajudaria i seríem més eficients. Es prenen decisions polítiques sense escoltar els professionals del sector
afectat, no només en el turisme, sinó en tots els sectors. Crec que la política ha de ser sensible: escoltar, analitzar i valorar per
prendre decisions encertades i conjuntes.



Aquesta secció presenta realitats diverses que contribueixen a desenvolupar una economia i una societat basades en el
coneixement. La identificació i l’anàlisi de bones pràctiques per àmbits concrets o per regions orienta el disseny d’estratègies i
polítiques. 

El coneixement i la innovació tenen incidència directa en tots els àmbits productius globals, ja siguin sectors tradicionals o
àmbits emergents. En aquest número s’opta per analitzar com afecten el coneixement i la innovació a un dels sector més
importants de casa nostra, el turisme, a partir de la presentació de contextos geogràfics diversos. Els casos s’agrupen
temàticament, tot i que es pot considerar que la innovació hi és aplicada de manera transversal.

MILLORA DEL CONTEXT TERRITORIAL

L’aplicació del coneixement i la innovació també són necessaris en la millora del marc territorial per a la seva adaptació a les
tendències turístiques i a la sostenibilitat. En aquesta orientació destaca, per exemple, la restauració de la zona del cap de
Creus, on l’operació duta a terme va incloure el desmantellament d’un antic complex vacacional per tal de contribuir a la
restauració de l’entorn. També destaca el Parc dels Estanys de la Platja d’Aro, on es fa front a la problemàtica de la laminació
d’aigua amb un llac permanent i un punt d’observació d’aus i on s’introdueix una nova qualitat ambiental a l’entorn i
s’afavoreix la cohesió urbanística. Altres referents semblants són la remodelació del front litoral a Altea o les estratègies de
renovació a la platja de Palma (incloent-hi la creació de diversos nuclis de poble diferenciats i complementaris entre ells).

OFERTA D’ACOLLIDA

Les millores implementades per determinats establiments turístics són un altre element que afecta directament la qualitat de
l’oferta i que orienta el perfil de visitants, amb la qual cosa la seva incidència econòmica és notòria. En primer lloc es presenta
TwentyTú Hi-Tech, nou concepte d’allotjament urbà econòmic de nova generació, a Barcelona, i primer alberg amb certificat
“Biosphere Responsible Tourism”, on s’incentiva la socialització entre els usuaris i s’aprofita les TIC. També es pot destacar
l’Avenc de Tavertet, on es compatibilitza gestió familiar i inclusió de l’economia local (proveïment en un 80% de l’entorn
immediat) o Mas Salagros EcoResort, primer complex turístic 100% sostenible de la península i vinculat amb el corrent slow. El
panorama europeu presenta exemples com els Whitepod a Suïssa, on s’ofereixen capsules amb un impacte ambiental mínim;
Novotel de París, amb totes les habitacions construïdes amb materials ecològics, o la Ville Sull’Arno a Itàlia. 

ESPECIALITZACIÓ PER MODALITATS

Un altre conjunt de casos es basa en la segmentació estratègica de l’oferta per modalitats concretes. Un exemple és l’Hotel
Corona Tortosa, establiment remodelat amb orientació parcial al turisme esportiu (bicicleta) aprofitant la situació en la xarxa
de carreteres, el velòdrom de Tortosa i la proximitat als Ports i al delta de l’Ebre. La fusió entre turisme urbà i turisme de natura
a Vitòria-Gasteiz també és un referent, per l’aprofitament promocional de la capitalitat verda europea, la xarxa de parcs,
l’anella verda i els centres ambientals. En la mateixa línia d’especialització van l’oferta de turisme de museus a Sitges, amb
una estratègia local de promoció que té en compte el vincle amb altres marques potents (com Barcelona) i la Costa Blanca
com a destinació de turisme actiu i esportiu en mercats com Noruega (aprofitant la connectivitat aèria). 

ARTICULACIÓ DE L’OFERTA

Connectar i vertebrar oferta també atorga valor afegit al producte i a la promoció territorial. Podem destacar la Travessa
circular pel Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, amb 56 km i 9.000 m de desnivell acumulat, combinant nou
refugis (permet fer diversos itineraris), i Oleoturisme Garrigues, com a estratègia de vinculació amb el producte més
representatiu i de qualitat articulada al voltant de petites i mitjanes empreses. 
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Bones pràctiques de turisme en
regions i àmbits locals europeus
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En aquest àmbit és tot un referent, també, la Ruta del Vino de la Rioja Alavesa, que ha ajudat a crear una oferta singular
d’allotjaments de qualitat i altres recursos per posar en valor una denominació vinícola reconeguda (diferenciant alhora la
destinació en relació amb la marca i comunitat de la Rioja).

GESTIÓ DE MARCA I PROMOCIÓ

La gestió de la marca és un element que ja ha aparegut en números previs d’aquest butlletí i que també juga un rol prominent
en el sector turístic. Un dels exemples més propers territorialment a la Catalunya Sud és l’estratègia de marca 100% Olot, que
aglutina les ofertes locals i les combina amb el context de la Garrotxa, creant un espai conjunt identificat amb la natura i també
amb la gastronomia, l’esport, la cultura i altres àmbits complementaris.

D’altra banda, el brànding territorial viu un gran desenvolupament a França. Diversitat de marques de ciutats i departaments
han emergit, amb una orientació múltiple de projecció exterior. Des del punt de vista del turisme, cal destacar la nova
campanya de comunicació de Metz (ciutat del nord-est), emmarcada justament en el pla de desplegament de la marca ciutat.

APLICACIÓ DE LA INTEL·LIGÈNCIA TURÍSTICA

Entre els casos destacats en aquest àmbit hi ha l’aplicació de les dades massives a Benidorm, per tal de conèixer l’índex de
satisfacció del viatger, els fluxos de mobilitat, els preus mitjans i l’ocupació. També la utilització de la intel·ligència turística a
Màlaga, amb l’objectiu de redirigir els fluxos que es concentren al nucli històric (a partir de mapes de calor) i de crear noves
rutes (“Descubre Málaga”). És destacable, també, la senyalització intel·ligent a Conil de la Frontera (Cadis), utilitzant beacons i
targetes NFC, així com les iniciatives per crear una destinació intel·ligent a Finestrat (Alacant) basades en smartoffice, wifi
públic a les platges, 4G en zones rurals, ús de drons i autobusos a demanda (eficiència energètica). 

MILLORA DE LA GESTIÓ I LA GOVERNANÇA

La gestió de les administracions públiques també juga un paper clau en l’estimulació i dinamització del turisme. Casos com
Gijón, destinació de turisme sostenible i ciutat certificada pel Biosphere World Urban Destination, evidencien que el compromís
ambiental i social pot esdevenir una eina de diferenciació.

També s’emmarca en les tendències de gestió Aramón, primer grup empresarial estatal de turisme de neu i muntanya, participat
al 50% pel govern aragonès i Ibercaja, que opera com a hòlding que integra i gestiona cinc estacions. Té com a finalitat el
desenvolupament de les comarques respectives. 

Finalment, també es vol destacar la gestió conjunta entre àmbits públic i privat a El Ejido (Almeria) per a la configuració d’una
destinació sostenible. 

PROJECTES EUROPEUS DE COL·LABORACIÓ EN XARXA

La col·laboració entre territoris és una pràctica establerta i necessària en el context europeu. El treball en xarxa possibilita
l’intercanvi de coneixement i experiències entre territoris, amb l’objectiu d’implementar accions de millora. En el marc del turisme
hi ha infinitat d’exemples representatius, com el projecte DIGITOURISM, on s’introdueix la realitat digital al turisme; la xarxa
ECO-CICLE, que promou el cicloturisme en àrees naturals, o STAR Cities, que promou el turisme fluvial sostenible. La figura del
consorci, d’altra banda, lidera projectes com CHRISTA, que es basa a utilitzar la cultura i el patrimoni com a instruments per tal
de promoure un turisme responsable, innovador i sostenible, i RAMSAT, que persegueix la revitalització de les zones remotes i
muntanyenques mitjançant un turisme alternatiu sostenible. 
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Iniciatives de xoc contra els efectes del coronavirus. Inclou les mesures proposades per agències com la del departament de Nièvre (França).
Projecte de turisme autèntic basat en sabors culturals locals (Local Flavours). 
Sostenibilitat del sistema terra-mar per a estratègies d’ecoturisme (Land-Sea).
Pla Estratègic de Turisme Provincial de Castelló. Definit per experts, sector provincial i municipis.
Atles de Turisme de la Costa del Sol. Inclou la caracterització de l’activitat turística de sol i platja a tot l’Estat espanyol. 

ALTRES EXEMPLES D'INTERÈS

Josep Maria Piñol Alabart i Antonio Calero López
Tècnics de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement



El turisme és una font de rendes i ocupació en regions amb poques alternatives econòmiques, i també constitueix un factor de
diversificació en regions riques. El turisme urbà ha permès, tot sovint, regenerar i activar barris històrics degradats, així com
compensar crisis esdevingudes per activitats en declivi, agràries, industrials o de serveis tradicionals.

Ara, però, ens trobem immersos en una crisi que afecta directament el turisme. Cap altra activitat econòmica ha rebut tant
d’impacte com la turística, necessàriament vinculada al trànsit internacional i les relacions humanes. Com gestionem des de la
nostra realitat aquesta situació?

Cal tenir present que, ara per ara, no podem preveure quan i com acabarà aquesta pandèmia. L’impacte sobre l’activitat
turística dependrà, en bona part, de la dimensió de la crisi pel que fa a la durada i conseqüències de la crisi sanitària, la
restricció de la mobilitat de les persones entre destinacions (que pot ser diferent segons les diverses destinacions), l’impacte
econòmic i els canvis en el comportament dels turistes.

Durant aquest exercici turístic ens hem hagut d’adaptar com a destinacions a la regulació de l’aforament a les platges i
instal·lacions turístiques; a la modificació dels serveis en els allotjaments pel que fa a les entrades i sortides; a protocols
adaptats en els serveis de restauració, l’ús de piscines, o en la neteja i desinfecció constant dels espais comuns. El sector
turístic ha hagut d’afrontar noves i complicades circumstàncies inimaginables només uns mesos abans, com el tancament de
fronteres i la minva de l’activitat als aeroports, els canvis en la mobilitat posant per davant el vehicle privat vers el públic i
compartit.

Com a destinacions turístiques, la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre hem aprofitat el projecte europeu en què estem
treballant, el PECT TurisTIC en família, per reformular el que estàvem treballant per preparar-nos per afrontar nous escenaris i
contingències que no teníem previstos. Detectem canvis de tendències en els turistes i en la població en general que no
sabem si romandran al llarg del temps, però que cal tenir ben presents a l’hora de dissenyar els nostres productes turístics.

La població és més conscient de l’impacte que la seva activitat produeix sobre el medi ambient, també en relació amb el
turisme. Els viatges per descobrir l’entorn natural de proximitat adquireixen una nova dimensió, ja que sçon percebuts de
manera més positiva i sostenible. En l’imaginari col·lectiu sorgeix la necessitat de reviure unes vacances com “les de la
infància”, com les d’abans, un voler recuperar un confort i una seguretat que la irrupció de la pandèmia ha fet que siguin
elements prioritaris per a la ciutadania, també en el moment de plantejar-se novament el temps de lleure i de descans fora de
casa.

Aquestes noves prioritats queden reflectides en allò que determina la presa de decisions a l’hora de fer vacances. Les platges,
per posar un exemple, no han perdut l’interès dels visitants, però aquests valoren molt més alguns aspectes com l’accés, la
vigilància, el control de l’aforament, la distància de seguretat... Elements que en altres moments podien haver estat
secundaris, ara esdevenen decisius en el moment de planificar i dissenyar les vacances. 

El component tecnològic ha vingut per quedar-se. La tecnologia i els dispositius electrònics han esdevingut un instrument clau
per superar les dificultats imposades per la necessària distància social durant l’activitat turística en aquests temps de
pandèmia. Allò que temps enrere era una opció amb acollida desigual ara és una eina destacada per fer viable una
experiència segura i completa per als turistes. Els codis QR, que fins ara no havien tingut èxit, ara ressorgeixen com una
alternativa segura per substituir les cartes físiques dels restaurants. Els visitants tenen accés a audioguies des dels mòbils
personals durant la visita al patrimoni cultural, fan l’entrada (check-in) en línia als hotels i disposen d’informació actualitzada
gràcies a les diferents aplicacions. Pagaments amb el mòbil, sensors que encenen i tanquen llums en espais comuns, controls
de temperatura són només alguns exemples de com la tecnologia ha adquirit un rol reforçat, sovint clau, en la relació entre els
clients i els diferents serveis turístics. 
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Descobrint Catalunya Sud: La gestió de les
marques del Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona: Costa Daurada i
Terres de l'Ebre en temps de COVID-19
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La connectivitat a internet és un altre factor essencial en aquest nou panorama on l’activitat presencial es veu condicionada
en funció de l’evolució de la crisi sanitària. El teletreball, i en conseqüència disposar d’una bona connexió a internet que
permeti treballar o fer classes sense interrupcions, podrà comportar que la població no només es desplaci durant els períodes
de vacances, sinó també en altres moments de l’any. Aquesta nova modalitat de treball, on no es requereix la presència física
a l’oficina, facilita la possibilitat d’acostar-nos a un entorn més natural i adoptar un ritme de vida més tranquil, sense deixar de
complir amb les respectives obligacions.

Això ens ha portat a repensar els nostres projectes. Dins de l’operació Platja Innovadora del PECT TurisTIC en família, estem
testejant diferents sensors i càmeres en diferents platges de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre que ens permeten atendre
aquestes noves necessitats dels turistes i de la població local, alhora que recollim informació per gestionar millor les platges
respectant-les com a espai natural que són. Estem treballant per crear productes i serveis a les platges que tinguin un ús més
enllà de la “temporada d’estiu”, tot pensant en aquests nous usos que es poden donar durant tot l’any.

També treballem en la digitalització del producte enoturístic del nostre territori, que engloba pràcticament tot el nostre
interior. És un repte millorar la presència virtual d’aquesta oferta, que pot generar moltes experiències diferents i autèntiques
en contacte amb la natura per a les nostres famílies.

Amb relació al patrimoni cultural, l’estem repensant tenint en compte que s’ha treballat durant molts anys per convèncer el
públic cultural que vingui als nostres equipaments i interactuï durant la seva visita, també de manera tàctil. Ara entomem el
repte de reorientar aquest aspecte i aconseguir una experiència completa, interactiva i enriquidora per als visitants, que
compleixi, al mateix temps, amb els protocols de seguretat i higiene que les actuals circumstàncies obliguen a establir, també,
als equipaments i recursos culturals. 

En l’àmbit de l’ús de la tecnologia en combinació amb l’anàlisi de dades aplicada al turisme, la nostra aposta ja té una llarga
trajectòria, així com nous reptes i projectes per endavant. Fins ara comptàvem amb una plataforma de gestió turística de les
destinacions que obté informació precisa i actualitzada sobre l’activitat, així com sobre la caracterització de la demanda. En
l’actualitat treballem amb Eurecat, el Centre Tecnològic de Catalunya, en el desenvolupament d’una nova plataforma
tecnològica que recollirà més informació, i més nova, sobre els recursos i equipaments turístics, els seus usos i el
comportament dels visitants. Noves fonts d’informació on la tecnologia esdevé fonamental que ens ajudaran no només a
gestionar de manera sostenible aquests espais, sinó també a prendre millors decisions pel que fa a la gestió de la Costa
Daurada i les Terres de l’Ebre com a destinacions turístiques. 

Tenim una oportunitat de reorganitzar i adaptar els nostres espais turístics cap a una nova forma de fer turisme, sense oblidar
la nostra essència, una nova forma més segura i amb limitacions d’aforament, que segurament s’acostaran més a les
capacitats de càrrega mediambientals. No deixarem passar aquesta oportunitat i, com sempre, abordarem els nous reptes de
la mà dels nostres empresaris, però també de la població local, els nostres visitants, la Universitat i els centres de recerca. 

El turisme és una indústria en continu moviment que depèn de la col·laboració per assolir l’èxit. És una activitat per a les
persones, feta per persones i que té com a objectiu el benestar de les persones. Una activitat així està cridada a superar les
dificultats adaptant-se i millorant allò que aporta, mai a desaparèixer.
______
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