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1. Introducció 

En el marc de l’elaboració del Pla Estratègic de Turisme 2020, i més concretament en la seva 

fase de recollida de propostes, el passat 22 de novembre es va celebrar una sessió de treball 

amb una vintena de participants, la majoria d’ells membres del Consell Municipal de Turisme i 

Ciutat, per bé que també hi havia algunes persones i/o organitzacions que sense formar part 

del Consell, sí havien participat prèviament en algun dels espais de treball de la fase de 

diagnosi del mateix Pla (primavera 2016). 

La sessió va arrencar amb unes paraules de benvinguda de l’Albert Arias, Director del Pla 

Estratègic, agraint a les persones assistents la participació en la jornada. Seguidament, va fer 

una breu presentació dels resultats de la sessió de treball del passat dia 10 de novembre per a 

cadascun dels 5 àmbits de reptes de la diagnosi. A continuació, va contextualitzar la sessió en 

qüestió, en el procés de recollida de propostes per a l’elaboració del Pla Estratègic de Turisme 

2020, mencionant l’estructura de la mateixa i els tres temes al voltant de la qual s’havia 

configurat aquesta segona i darrera sessió de treball: 

1. IMATGE I RELAT DE LA CIUTAT 

2. NOUS ATRACTIUS TURISTICS COM A RESPOSTA A LA DESCONCENTRACIÓ 

3. GESTIÓ I GOVERNANÇA DEL TURISME ALS DISTRICTES 

 

Finalment, Xavier Estivill, membre de l’equip de consultors Momentumco, va explicar la 

seqüència de treball i metodologia previstes pel desenvolupament de la sessió.  

La dinàmica de treball va consistir en distribuir els participants, segons les seves preferències, 

en tres grups de treball, centrats, cadascun d’ells, en abordar un dels tres grans temes. Cada 

grup comptà amb la figura d’un relator de la Direcció de Turisme qui, com a persona experta en 

el tema concret de debat, inicià el treball en grup amb una breu introducció sobre l’estat de la 

qüestió. Seguidament, es va iniciar el treball participatiu amb el suport metodològic de l’equip 

de consultors Momentumco. El treball en els grups consistí en recollir idees / comentaris / 

suggeriments com a resposta a dues preguntes concretes sobre el tema en qüestió. Les 

aportacions es van anar recollint en targetes que es col·locaren sobre els panells de treball, 

representant el fil del debat generat i generant diagrames d’afinitat entre idees similars. 

Transcorreguts 45 minuts, es donà per conclosa la primera fase de treball en grups. En aquest 

moment va tenir lloc una rotació dels grups, de manera que cadascun d’ells, a excepció del 

relator, van passar a abordar un altre dels temes plantejats i iniciar la segona fase. La segona 

seqüència de treball va començar amb una introducció del relator i, en aquest cas, un resum de 

totes aquelles idees generades pel grup que prèviament havia el tema en qüestió. D’aquesta 

manera, els segons grups partiren de les propostes elaborades pels primers, treballant així de 

forma acumulativa. 

Al cap d’uns altres 45 minuts, va tornar-se a efectuar un altre rotació de grups, de manera que 

al final de la sessió, cada participant va poder debatre i aportar idees en els tres temes 

plantejats. 

Transcorreguts uns altres 45 minuts, es va donar per conclosa la fase participativa de recollida 

d’idees. Posteriorment es va dur a terme una posada en comú en plenari, en la qual els relators 

de cadascun dels grups, amb l’ajuda dels panells de treball, van compartir amb tots els 

assistents les aportacions realitzades pels diferents grups de treball generats. 
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Finalment, Xavier Estivill de l’equip Momentumco va comentar que en els propers dies es duria 

a terme una transcripció ordenada de les propostes i que aquesta es faria arribar a la Direcció 

del Pla Estratègic, des d’on, un cop revisada, s’enviaria a tots els participants. 

El present document és l’acta-resum de la sessió celebrada el passat 22 de novembre. 

Conté: 

 Ordre del dia i participants de la sessió 

 Transcripció ordenada dels panells de treball (aportacions dels participants). 

 Fotografies dels panells de treball elaborats al llarg de la sessió, fidel reflex literal dels 

debats. 
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2. Objectiu, ordre del dia i participants de la sessió 

Objectiu de la sessió: 

 Recollir idees / comentaris / suggeriments sobre tres temes concrets, en el marc del 
procés d’elaboració del “Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona 2020”: 

1. Imatge i relat de la ciutat 

2. Nous atractius turístics  

3. Gestió i governança del turisme als districtes 

 
Ordre del dia: 

18:00h Benvinguda (A. Arias) 

 Metodologia i objectius concrets de la sessió (Momentumco) 

18:15h Treball en grups (I) 

19:00h Treball en grups (II) 

19:45h Treball en grups (II) 

20:30h Posada en comú 

21:00h Finalització  

 

Participants: 

 

Nom i Cognom Entitat 

Josep Mª Armengou  AVV Font d’en Fargues 

Begoña Blanco  AGUICAT 

Mireia Capel Grup Municipal Popular 

Laura Garcia Consorci de Turisme del Baix Llobregat 

Josep Mª Gómez Consorci de Turisme de Barcelona 

Marta González ACPT 

Montse González Viatges Sant Andreu / Eix Comercial Sant Andreu 

Jaume León  Tu i Lleida 

Jesús Lodeiro  UGT Catalunya 

Mª Carmen López ACATUR 

Josep Mª Marcos  Mercabarna /CETT/ Escodi 

Pere Mariné  AVV Poble Nou 

Elisabeth Martínez Iberoservice 

Mª Jesús Navarro  AGUICAT 

Cristina Pacheco  Barcelona Activa 

Cynthia Pérez UPC 

Agustí Pujol Oficina Promoció Econòmica de l’Eixample 

Concepció Romero Gremi d’Hotels de Barcelona 

Manuel Romero AVV Coll Vallcarca 

Ramon Sagalés  FECAN 

Àngels Santiago Ajuntament de Barcelona 

Enric Truñó Expert membre del CTiC 

Ignasi Uñó Twentytú Hostel (Innovat Hotels) 

Marta Ventura ACATUR 

Sandra Yunta Barcelona Cruise Terminal 
 

Relators: Albert Arias (Tema 1), Aina Pedret (Tema 2), Jordi Moll (Tema 3). 
 
Equip Momentumco: Lara Astiz, Xavier Estivill, Sergi Galván  
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3. Acta – resum del treball en grups 

Grup 1: Imatge i relat de la ciutat  

1. Quins valors, atributs o icones s’haurien de posar en valor o potenciar? 

a. Aspectes a potenciar 

 El comerç autòcton (productes propis) versus shopping, com a element distintiu 
i competitiu. 

 Gastronomia: restaurants i mercats amb personalitat. 

 Cultura, museus, teatre, música. 

o Vincular-la a la història catalana (en especial èmfasi al 1714). 

 Arquitectura.  

 Nous esports (skate,...) sempre i quan es garanteixi la qualitat de la mobilitat 
urbana. 

 Turisme familiar. 

 Turisme accessible. 

 Promoure la qualitat, com a valor transversal de la destinació. 

 La seguretat. Millorar-la seguretat, malgrat es va insistir que Barcelona no és 
una destinació insegura objectivament. 

b. Nous valors a potenciar 

 Ciutat acollidora i amable amb els visitants. 

 Ciutat amigable, exemple de l’estil de vida mediterrània. 

 Bondats dels criteris de sostenibilitat (p.e. Biosphere), aprofitant la certificació 
de Barcelona com a destinació. 

 Ciutat emprenedora, amb forts vincles amb el món de l’empresa. 

 Ciutat de la innovació. 

c. Aspectes a evitar 

 No potenciar el turisme de borratxera. 

 Menys laxitud de l’Administració, evitant l’incivisme. 

 No promoure Gaudí. Amb l’esmena: potser podem pensar “Gaudí després de 
Gaudí” i ajudar a posar en valor altres patrimonis. 

 
2. Com s’ha de construir el nou relat i qui l’ha de governar? 

 Amb coordinació entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, conjuntament 
amb altres actors públics i privats i especialment amb els veïns, incorporant la 
seva. Primer han d’apropar-se més a la ciutat. 

 Incidir en els programes alternatius dels “influencers”. 

 Construir el relat sectorialment (comerç, allotjament, restauració...), cercant 
elements comuns a posteriori que permetin dibuixar un marc compartit. 

 Destacant i posant en valor les bones pràctiques de la destinació. 
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Grup 2: Nous atractius turístics com a resposta a la desconcentració 

1. Com haurien de ser els “nous atractius” que haurien de facilitar la desconcentració? 

 Aprofitar els plans de turisme dels districtes. 

 Contactar amb les entitats veïnals. 

 Crear una xarxa de petits punts d’atracció. 

 Fer un bus turístic: 

o dels nous atractius. 

o per les platges de fora de Barcelona. 

 Fer una iniciativa semblant a “Catalunya Experience”. 

 Fer extensiu el segell Barcelona als municipis del voltant. 

 Promocionar: 

o Castellers, 

o musicals, com a oferta cultural, 

o Open Camp, com a atractiu esportiu, 

o  “Starlight” del Montsec, 

 Facilitar l’accés dels nous atractius als congressistes 

 Oferir un paquet o sistema amb promocions (p.e. packs combinats de museus) 

 Aprofitar les connexions de mobilitat existents. 

 Es compta amb una alta implicació de les terres de l’Ebre. 

 Aprofitar la gent local per fer difusió dels nous atractius, facilitant l’accés. 

 Ampliació de l’Aeroport de Barcelona, via Girona. 

 Moure les fires artesanals de les rutes turístiques. 

 

 
2. Com es pot reforçar l’estratègia de desconcentració de l’activitat turística 

 Cal plantejar límits a les icones actuals, amb normes i quotes (idea amb 
diferències d’opinió). 

 Promocionar la xarxa de mercats. 

 Promocionar visites a prop dels allotjaments descentralitzats. 

 Posar en valor l’oferta existent fora del centre. 

 Publicitar més els altres punts d’interès. 

 Introducció de la tecnologia de mapes de calor, per redirigir els turistes. 

 Fomentar “check-points” per turistes de fora de Barcelona. Que paguin més per 
entrar a Barcelona. 
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Grup 3: Gestió i governança del turisme als districtes 

1. Com hauria de ser l’estratègia a desenvolupar des del territori? 

 Integrar la opinió dels veïns dins l’estratègia. 

 Seguir una estratègia diferenciada segons els districtes: no tots els districtes tenen les 

mateixes necessitats (hi ha districtes on cal fer més promoció, districtes on cal aplicar 

estratègies per disseminar el turisme,  ...). 

 Evolucionar cap a una estratègia matricial que creui la component sectorial i la 

territorial. 

 Segmentar la promoció turística per potenciar el turisme per districtes: Incentivar les 

estades més llargues per aconseguir que es visitin altres atractius de territori que no es 

visiten per falta de temps (en les estades d’un dia); Incentivar el turisme de segona 

visita i fidelitzar-lo.   

 Desenvolupar una estratègia cultural als districtes. Promocionar més activitats 

relacionades amb la cultura, els esports i el turisme professional.  

 Destinar els recursos de la taxa turística en els potencials històrics i els recorreguts 

dels barris. Poder gestionar el 100% de la taxa turística que es recapta a la ciutat, i 

destinar els recursos en activitats que no siguin exclusivament de promoció del turisme, 

i que aquesta estigui més distribuïda a territori. 

 Aprofitar la gestió de fluxos amb tecnologia, fent recomanacions per visitar altres espais 

(més descongestionats, menys temps de cua, ..) enlloc de prohibicions. 

 Modelar l’oferta comercial donada l’influencia del turisme i sobre el turisme. Per tal 

d’oferir un comerç de qualitat a la ciutat i un turisme de qualitat a nivell comercial. 

Adaptació dels horaris del comerç de proximitat tenint en compte la reforma horària 

prevista per 2018, així com el canvi horari. Per exemple, replantejar l’horari de 9 a 18h. 

 

2. Quins espais de participació i instruments de gestió turística haurien d’existir als districtes? 

d. A nivell de participació: 

 Es important la participació publico - privada 

 Potenciar i ampliar les Comissions de Turisme del districte, ampliant els agents 
que hi participen i amb més representació veïnal a les comissions 

e. A nivell de gestió turística: 

 Assegurar un referent de turisme per a cada districte amb dedicació “full time”. 

 Crear un equip de gestió turística a Ciutat Vella, necessari pel volum i 
complexitat del turisme en aquest districte. 

 Definir línies transversals a nivell de gestió turística comuns a tots els districtes: 
tot i les particularitats de cada territori, cal definir unes línies transversals 
comuns a tots els districtes, per alinear la estratègia dels territoris amb 
l’estratègia global de ciutat. Per exemple, homogeneïtzar l’actuació dels 
mossos d’esquadra que actualment segueix procediments i canals diferents 
segons el territori. 

 Plans d’usos a les icones turístiques. 

 Recuperar i posar en pràctica els Plans Estratègics de Turisme de districte 
(2013), actualitzant el seu contingut.  
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4. Fotografies dels panells de treball 

Grup 1: IMATGE I RELAT DE LA CIUTAT 
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Grup 2: NOUS ATRACTIUS TURISTICS 
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Grup 3: GESTIÓ I GOVERNANÇA TURISME ALS DISTRICTES 
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