


D’on partim? 
 

Actuacions realitzades els 
anys 2011 i 2012 



D’on partim? 
PLA D’ACCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES  

 

LÍNIA 1 – Treball en xarxa 
LÍNIA 2 – Estructura de comunicació 

LÍNIA 3 – Identificació d’operadors i productes 
LÍNIA 4 – Disseny de productes 

LÍNIA 5 – Accions de suport a la comercialització 



QUÈ TENIM? 
Catàleg de productes – Dossier professional  

Pla de treball per al GR-99 
Web turística 

Pla de promoció i comunicació 
 

Associació d’empresaris de Turisme Rural de la 
Ribera d’Ebre 

Taula comarcal de Turisme 
 
 
 

Foto: R. López-Monné 



Seminaris 2016 
 

MILLOREM LA COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES 
TURÍSTIQUES  



 
Objectiu 

 
Aportar exemples de bones pràctiques i experts que ajudin a millorar la 

qualitat global de l’oferta turística. 
 

Objectius específics 
 

• Suport per la millora de la competitivitat dels establiments turístics centrant-ho 
molt especialment, en les marques de qualitat existents  

• Suport per la millora de la competitivitat dels establiments de restauració de la 
comarca incidint en la necessitat de millorar la qualitat dels serveis 

• Incidir en els temes de sostenibilitat i turisme responsable com a base de la 
competitivitat i singularitat de les empreses del territori 

• Facilitar assessorament individualitzats  a les empreses que ho desitgin  
 

 
 



 
Estructura 

 
 

• Presentació d’experiències 
de bones pràctiques 
d’empreses i/o  
models de gestió que 
s’estan aplicant 

 
• Assessoraments 

individualitzats  

 
 



• Josep Capellà –    www.decaba.com 
• Mireia Font – www.casaruralvallforsca.com i www.casaleonardo.com 
• Anna Arnay i Miquel Quera –  www.masdeljoncar.com  

http://www.decaba.com/
http://www.casaruralvallforsca.com/
http://www.casaleonardo.com/
http://www.masdeljoncar.com/


Tendències que s’estan imposant en  
els mercats turístics: 

 
 
 
 
 

SOSTENIBILITAT 

SINGULARITAT 

SEGMENTACIÓ 

RELACIÓ QUALITAT/PREU  

NOVES TECNOLOGIES 



 
 

 

Aspectes més rellevants al decidir la destinació de les vacances: 
sostenibilitat i criteris ambientals  

EUROBARÒMETRE 2016 
www.decaba.com/eurobarometer-2016  

http://www.decaba.com/eurobarometer-2016
http://www.decaba.com/eurobarometer-2016
http://www.decaba.com/eurobarometer-2016


 
 

 



 
 
 
Alguns dels Reptes del turisme a nivell mundial: 
 
GLOBALITZACIÓ I MERCATS CANVIANTS 
 
Els clients són cada vegada més experimentals, estan disposats a provar nous 
productes,  gastronomia i  activitats i no donaran una segona oportunitat a 
destins que ofereixin productes o serveis de poc interès. 

Josep Pascual. www.meteoestartit.cat  



www.gorbeiaeuskadi.com  

http://www.gorbeiaeuskadi.com/


 
 
… apareixen nous nínxols de mercat que inclouen el turisme de natura, actiu i 
amb una major participació en les experiències, els viatges de luxe i de plaer, la 
cerca d’experiències úniques i la demanda d’autenticitat.  

 Turistas de última generación 
Primero fue el ‘sol y playa’, luego llegó el turismo cultural. El nuevo viajero 
aprovecha para ser ‘dj’ en Ibiza o aprender a hacer cruasanes en París 
BELINDA SAILE 7 MAY 2013 - 

http://sociedad.elpais.com/autor/belinda_saile/a/
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20130507


 
 
PRODUCTIVITAT I 
COMPETITIVITAT: 
 
Davant la creixent fragmentació de 
la demanda i l’augment en la 
demanda de productes i serveis 
únics i especialitzats, apareixen 
operadors petits i de nínxol, que 
continuen tenint un paper 
fonamental. 

LES NOVES TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ DONEN VIABILITAT 
A AQUESTES EMPRESES 

EUROBARÒMETRE 2016 
www.decaba.com/eurobarometer-2016  

http://www.decaba.com/eurobarometer-2016


Segells i certificacions de qualitat 
com a instruments de 
màrqueting 



 
 
 
L’important és oferir una bona relació preu-qualitat,  
adaptada a cada segment i en tota la cadena de valor  
del producte: des de la informació, reserva, arribada,  
gaudi del producte i post-viatge. 

 
High Touch més que High Tech...  
és a dir, més delicadesa (tracte) que tecnologia. 

www.regiosuisse.ch/telechargement/publications/handbucher-leitfaden-methodenbucher/sanu_manueltourisme.pdf  

http://www.regiosuisse.ch/telechargement/publications/handbucher-leitfaden-methodenbucher/sanu_manueltourisme.pdf


Fonts d’informació 
utilitzades per planificar les 
vacances  Multiresposta 

EUROBARÒMETRE 2016 
www.decaba.com/eurobarometer-2016  

http://www.decaba.com/eurobarometer-2016


Forum TurisTIC 2014: 
 
El rol de les tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) al sector turístic fa 
més rentable i competitiva tota la cadena de valor del sector. 
 
La tendència dels mercats és que els mateixos usuaris contribueixen a la reputació 
online de les destinacions i esdevenen promotors a través de les xarxes socials 
principalment 
 

World Trade and Tourism 
Council  - WTTC 
 
“Travel and Tourism 2011” 

Anàlisi de les tendències del turisme per els 
propers anys 
 
• Sostenibilitat ambiental com a tema central 
• Turisme cada vegada més on-line 
• El futur està dominat pel mòbil 
• Auge de les xarxes socials 

 



 
 
Una de cada cuatro reservas de hotel 
online en España se realiza a través 
del móvil. Un 10% en las de vuelos. 
 
Enero 2016 



Mitjà utilitzat per reservar 
les vacances el 2015  
Multiresposta 

www.decaba.com/eurobarometer-2016  

http://www.decaba.com/eurobarometer-2016


 
 
 
 
 
 

Orientació a nínxols de mercat especialitzats a 
través d’iniciatives promogudes des del propi 
establiment  

http://casaruralvallfosca.com/els-nostres-productes/ 

http://casaruralvallfosca.com/els-nostres-productes/


www.masdeljoncar.com  

Com es singularitza una casa rural enmig d’una 
zona turística com és la Costa Brava aprofitant els 
recursos naturals i culturals 

http://www.masdeljoncar.com/


www.decaba.com 

www.twitter.com/DCBTurisme 

www.facebook.com/DCB.Josep.Capella 

www.facebook.com/DCBTurisme 

 MOLTES GRÀCIES! 

http://www.decaba.com/
http://www.twitter.com/DCBTurisme
http://www.facebook.com/DCB.Josep.Capella
http://www.facebook.com/DCB.Josep.Capella
http://www.facebook.com/DCB.Josep.Capella
http://www.facebook.com/DCB.Josep.Capella
http://www.facebook.com/DCB.Josep.Capella
http://www.facebook.com/DCB.Josep.Capella
http://www.facebook.com/DCB.Josep.Capella
http://www.facebook.com/DCB.Josep.Capella
http://www.facebook.com/DCB.Josep.Capella
http://www.facebook.com/DCB.Josep.Capella
http://www.facebook.com/DCB.Josep.Capella
http://www.facebook.com/DCB.Josep.Capella
http://www.facebook.com/DCB.Josep.Capella
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