Patrimoni cultural

Què oferim?

Què oferim?

Posar en valor què fem i com ho fem - Xarxa Patrimoni cultural

Experiències
per fer en
família

> Castells, cellers, visites vinya
> Fer foc prehistòric - Foc en família
> Descobrir la casa de Joan Miró en
família fent tallers relacionats
> Activitats teatralitzades a l’estiu
> Tallers per famílies:
- Museu del vidre
- Setmana Santa
- Tortosa
- Pintura a Horta
> Activitats a la platja, centres
d’interpretació
> Bicicletades populars
> Navegació marítima i fluvial
> Pintures rupestres, oliveres mil·lenàries
> Via verda, parcs naturals
> Vaixell turístic, muscleres, llaguts
> Coves Meravelles
> Port Aventura, Parcs temàtics
> Cercador d’experiències
> Descoberta de poble
> Joc de pistes
> Castell Miravet, Santes Creus

Programació
tot l’any

> Gaudí Centre: mensual, tot l’any per a
famílies
> Ponts, Setmana Santa, estiu - sí
programació
> Tortosa: visites guiades, equipaments
> Activitats del parc natural, Fundació
MonNatura
> Vinya família
> Fires, festes, festivals i recreacions
històriques
> Tallers
> Produccions cultura viva, programació
tot l’any
> Agenda cultural setmanal
> Cultura, museus
> Tarraco viva
> Nit dels museus
> Programació conjunta “temporada”,
tots els espais junts en un programa

Serveis per a
les famílies

Idiomes

> Audioguies
> Català, castellà, anglès, francès,
alemany, rus
> Visites guiades: Monestir de Santes
Creus, Castell Miravet, Cartoixa
D’escaladei
> Oficina de turisme
> Rutes en idiomes
> Autoguies amb codi QR amb 5 idiomes
> Publicacions 4 idiomes (general tots)
> Idiomes a demanda prèvia
> Documentals televisió internacionals

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Espai higiene infantil
Terrassa-bar
Destinació turisme familiar
Activitats familiars: museus, empreses
d’oci
Allotjament especialitzat
Visites guiades
CAP hospital
Guardadors cotxets
Parcs infantils
Guies i rutes turístiques dirigides a nens

Seguretat

> Taquilles per guardar coses
als espais patrimonials
> Senyalització
> Polsera nens amb contacte
pares
> Compliment normativa
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Accessibilitat

> Rèpliques de pedra que puguin ser
tocades
> Reformant el vaixell (estem treballant)
> Accés per a persones amb mobilitat
reduïda
> Maqueta tàctil a monestir de Santes
Creus
> Barreres arquitectòniques als
monuments històrics i torres
> MTTE, MME es pot accedir sense
barreres, hi ha ascensors
> Tecnologia com a recurs per a
discapacitats
> No s’ofereixen recursos adaptats
> “Visita guiada” amb realitat virtual per
gent amb mobilitat reduïda
> Adaptació dels espais més complicats
de visitar (plan b)
> Ascensors, rampes
> Miradors d’aus adaptats
> Millorar senyalètica urbana, rural i
costera
> Braille i audioguia pati escultures
Tortosa

Informació
turística

> Vinils amb mapes a les parets dels
establiments turístics
> Informació municipal i comarcal de
la Costa Daurada, Terres de l’Ebre,
Barcelona...
> Al mateix museu:
- Torre del Port
- Molí les 3 Eres
- Vila romana de la Llosa
- de manera casual
> Aparador de possibilitats turístiques
> Xarxes socials
> Segmentar informació per a famílies:
xarxes socials i web
> Oficina de turisme
> Web, fulletó
> Empreses turístiques (sinergies)
> Casa de fusta
> Acreditacions particulars per la CETS

Visites
guiades

> Visites guiades i/o teatralitzades
> L’ermita, l’Aldea, Torres de guaita,
Amposta, MTTE, MME, Delta de l’Ebre,
Sant Carles ruta marinera, Guimerà, Pau
Casals...
> Volta en bici guiada
> Data fixada-crear grup
> Cap de setmana:
- Santes Creus
- Castell Miravet
- Castell-Monestir D’escornalbou
- Cartoixa D’escaladei
> Repeteix experiències educatives
> Adaptar-se a necessitats i hàbits de
famílies
> Hospital Gòtic
> Astronomia: diürna i nocturna
> Mont-roig Mas Miró
> Gimcanes, conta contes
> Tast vins
> Visites nocturnes amb contes
> Visites a les cases modernistes
> Espais de la batalla de l’Ebre

Experiències
conjuntes amb
Vinya i Platja

> Adaptació de les visites per una millor
captació familiar
> Horaris
> Tasts de vins al vaixell
> Divendres divins
> Pau Casals i Sant Salvador
> Fòrum a via augusta
> Noms vinyes d’emperadors romans
> Patrimoni subjecte a temps (clima)
> Catedrals del vi
> Enoturisme

Sostenibilitat

>
>
>
>
>
>
>

Pàrquing per a bicicletes
Motor elèctric per al vaixell
Mapa camins 14 rutes wikiloc
Reserva marina
Promoció producte proximitat
Visites amb producte
Reserva de la biosfera
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Col·laboracions
entre agents

> Cuiners locals convidats als hotels
(productes autòctons), jornades
gastronòmiques, cursos de cuina amb
col·laboracions (públic-privat)
> Paquets conjunts, lloguer sales,
esdeveniments...
> Xarxes museus:
- Marítims
- Història de Catalunya
- Tarragona i Terres de l’Ebre
> Fira de Santa Teca al Castell-Monestir
d’Escornalbou: diputació, consell
comarcal...
> Agents privats: Iber, arqueologia i
patrimoni (activitats teatralitzades i
familiars a l’estiu)
> Empreses que subministren recursos
adaptats
> Parador Tortosa + empresa rutes ofereix
el pack amb l’allotjament
> Oficines de turisme
> Millorar coordinació entre agents
públics i privats
> Taula de turisme, Tortosa - Consell
Conca de Barberà

Experiències
turístiques
educatives

> Tallers en col·laboració amb altres
empreses
> Molí 3 Eres
> Restes arquitectòniques, ruta
Gimbernat, vora de la mar, muralles,
ruta de la Pau, pirates torre del Pont,
ruta guerra civil, vila romana llosa
> Gimcana a Tarragona
> Transversalitat educativa: història matemàtiques - idiomes
> Experiència barri jueu per conèixer
història
> Paisatge dels genis
> Catàleg escoles
> Tallers d’ecologia i natura per a nens

Jocs
Gamificació

> Capses de memòria i natura
> Taller joguines dels avis
> Gimcana a l’hospital del Coll de
Balaguer, Tortosa, Horta...
> RV: ruta medieval Espluga Francolí, molt
innovadora i tecnològica, recorregut
museístic per visitar el poble, circuit de
6 museus
> RV: ruta romana Tarragona i Cambrils /
La llosa
> Visites teatralitzades
> Conduir locomotores
> App llegendes en família
> Pokemon Go èssers llegendaris
> Joc per conèixer el patrimoni cultural
> Hall escape
> Joc de pistes (valls)
> Jocs interactius a les tablets per nens
> Escape room outdoor Mont-roig
> Adaptar audioguies

Tecnologia

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Fullet wikiloc
Xarxes socials al dia i web actualitzada
QRS
Recreacions 4D de vila romana de la
llosa
Web museuterresebre.cat (instagram,
twitter, facebook...)
Visites museus
Visites culturals en 3D+RA
Realitat augmentada
Punts selfie i instagram
Audioguies al mòbil
Tecnologia com a recurs per a
discapacitats
“Visita guiada” amb realitat virtual per
gent amb mobilitat reduïda

Mobilitat

> Zona de recepció de visitants
> Falta transport públic cap a
les platges
> Senyalització no és el mateix
que direccions
> Web mobile friendly (Tortosa i
Renaixement)
> Minibus entre pobles de Terres
de l’Ebre
> Zones ben equipades per
autocaravanes
> Rutes en bicicleta

Com són les
famílies que
ens visiten?

Família Patrimoni: Grup 1
Foodie / Enòleg

Trendy

Busquen destinacions on tastar
“nous sabors”.

El seu objectiu és “aconseguir
productes exclusius”.

Gaudeixen de circuits culinaris,
passeigs gastronòmics, tastos de
vins, etc.

Compren roba, sabates i
complements de disseny.

Volen gaudir de la natura, descobrir
noves textures i sabors, al mateix
temps que passegen per les vinyes.

Gaudeixen de conèixer la ciutat
mentre busquen productes originals.

Cultural

Explorador

Busquen experiències patrimonials
memorables.

Viatgen a llocs inusuals lluny de la
multitud, buscant experimentar
emocions noves amb baix nivell de
risc. No participen en circuits o rutes
programades, prefereixen anar pel
seu compte.

Visites teatralitzades, animacions
històriques, pràctiques amb artesans
en viu, etc.

Com són les famílies que ens visiten? - Xarxa Patrimoni
Grup 1
Família Martínez Puig
>
>
>
>
>
>
>
>

Descripció

Pares i mares amb nens
Vehicle propi
4 membres: dos adults + una nena + un nen
Mare: mestra
Pare: administratiu banca
Adults 40-43 anys
Nens 5-10 anys
Casa rural al Delta de l’Ebre

Quines necessitats tenen?

Què valoren?

>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

Seguretat
Desconnectar
Activitats lúdiques i educatives
Descansar els pares

La tranquil·litat
Els tractaments que eviten els mosquits
Que no hi ha massificació
Trobar serveis i activitats per fer en família
Aprendre d’una manera lúdica i divertida
Llocs diferents dels que viuen habitualment

Quines activitats fan?

Influència del nen/a a l’hora de viatjar

>
>
>
>

> Influència mínima
> Influència a partir dels gustos dels nens

Anar en bicicleta
Anar a la platja
Museus i centres d’interpretació
Passejar per centre ciutat tranquil·lament

Quines motivacions tenen?

Quines expectatives tenen?

> El contacte amb la natura
> Activitats amb tecnologies interactives
> Conèixer patrimoni nou per a ells

>
>
>
>

Diversió
Serveis adequats a ells
Gaudir i passar-ho bé
Serveis: lloguer de bicis, lloguer de caiacs i similars

Família Patrimoni: Grup 2
Digital
Són usuaris freqüents de dispositius
tecnològics (càmeres, gps, etc).
Volen trobar la informació que
necessiten en línia.
Publiquen blogs amb suggeriments i
comparen experiències positives i
negatives dels seus viatges.

Foodie / Enòleg

Cultural

Explorador

Previsor

Platger

Hedonista

Busquen destinacions on tastar
“nous sabors”.

Busquen experiències patrimonials
memorables.
Visites teatralitzades, animacions
històriques, pràctiques amb artesans
en viu, etc.

Gaudeixen de tenir un itinerari
organitzat, que els permeti viure
emocions noves i arriscades.

Decideixen la seva destinació en
funció de la qualitat de la platja i les
experiències pensades per gaudir
tota la família.

Busquen una separació immediata
d’allò quotidià, la tensió i l’estrès.

Gaudeixen de circuits culinaris,
passeigs gastronòmics, tastos de
vins, etc.

Viatgen a llocs inusuals lluny de la
multitud, buscant experimentar
emocions noves amb baix nivell de
risc. No participen en circuits o rutes
programades, prefereixen anar pel
seu compte.

Volen gaudir de la natura, descobrir
noves textures i sabors, al mateix
temps que passegen per les vinyes.

El que busquen és “l’aventura
programada”.

Els seus fins són purament
recreacionals i de distracció.

Com són les famílies que ens visiten? - Xarxa Patrimoni
Grup 2
Multigeneracional

Descripció

Quines necessitats tenen?

Què valoren?

>
>
>
>

Mobilitat a l’interior
Bona informació oferta, no dispersa i desordenada
Activitats per avis, pares i nens
Aportació de valor, vivències i experiències de les
activitats amb família
> Informació gastronòmica d’al·lèrgens i intoleràncies
> Confiança en què hi haurà alternatives

> Punts de recàrrega cotxe elèctric (tipus de públic
interessat)

Quines activitats fan?

Influència del nen/a a l’hora de viatjar

> Punts de distribució d’informació turística en paper
> Sinergies entre agents

> Gustos dels nens condicionen les activitats
> Tenir en compte els horaris infantils: horari dinar,
sopar...

Quines motivacions tenen?

Quines expectatives tenen?

> Reforçar vincle familiar

>
>
>
>

Descansar
Desconnectar
Passar-ho bé
Suficients serveis: aprenentatge vivencial, àmplia
oferta allotjaments a l’interior i no es troba

Família Patrimoni: Grup 3

Explorador

Hedonista

Reptes específics

Platger

Viatgen a llocs inusuals lluny de la
multitud, buscant experimentar
emocions noves amb baix nivell de
risc. No participen en circuits o rutes
programades, prefereixen anar pel
seu compte.

Busquen una separació immediata
d’allò quotidià, la tensió i l’estrès.

Busquen destinacions inclusives,
on puguin trobar accessibilitat a tots
els serveis d’una manera còmoda,
autònoma i segura.

Decideixen la seva destinació en
funció de la qualitat de la platja i les
experiències pensades per gaudir
tota la família.

Els seus fins són purament
recreacionals i de distracció.

Com són les famílies que ens visiten? - Xarxa Patrimoni
Grup 3
Família inclusiva

Descripció

Quines necessitats tenen?

Què valoren?

>
>
>
>
>

Activitats per a tota la família
Serveis sanitaris, seguretat, supermercat
Allotjaments adaptats a famílies
Necessitats tecnològiques i virtuals
Gastronomia adaptada per a nens: menús infantils,
tronetes...
> Alletament matern (espais adaptats)

>
>
>
>
>

Quines activitats fan?

Influència del nen/a a l’hora de viatjar

>
>
>
>
>
>

> Molt important!

Platja
Passejar, itineraris per la natura
Cicloturisme
Visites guiades
Tallers
Esdeveniments turístic-familiars

Tranquil·litat
No aglomeracions
Serveis específics per a la família
Informació i atenció personalitzada
L’autenticitat i diversitat del territori

Quines motivacions tenen?

Quines expectatives tenen?

> Diversitat paisatgística (costa i muntanya)
> Gran ventall d’activitats per a tota la família
> Buscar la desconnexió per connectar amb espais
rurals

>
>
>
>
>
>

Packs familiars
Entreteniment per a xiquets/es
Connexió amb: natura, tradicions i llocs rurals
Evitar aglomeracions
Que puguin accedir a tots els espais que visiten
Trobar experiències noves per tota la família

Família Patrimoni: Grup 4

Pet-friendly

Foodie / Enòleg

Cultural

Previsor

Platger

Decideixen la seva destinació en
funció de l’acceptació que ofereix el
lloc a les seves mascotes.

Busquen destinacions on tastar
“nous sabors”.

Busquen experiències patrimonials
memorables.

Gaudeixen de circuits culinaris,
passeigs gastronòmics, tastos de
vins, etc.

Visites teatralitzades, animacions
històriques, pràctiques amb artesans
en viu, etc.

Gaudeixen de tenir un itinerari
organitzat, que els permeti viure
emocions noves i arriscades.

Decideixen la seva destinació en
funció de la qualitat de la platja i les
experiències pensades per gaudir
tota la família.

La seva mascota és un membre més
de la seva família.

Volen gaudir de la natura, descobrir
noves textures i sabors, al mateix
temps que passegen per les vinyes.

El que busquen és “l’aventura
programada”.

Com són les famílies que ens visiten? - Xarxa Patrimoni
Grup 4
Urbanita
>
>
>
>

Descripció

Vacacional + econòmic
Adults amb fills menors
Vehicle privat
Sortides puntuals per fer activitats culturals i/o
naturals

Quines necessitats tenen?

Què valoren?

> Activitats lúdiques de baix cost
> Accés i facilitat de serveis i infraestructures
> Producte/servei local i de proximitat, faran poc ús
però serà una experiència
> Informació abans del viatge

> El producte de proximitat de manera ocasional
> Oferta variada de serveis

Quines activitats fan?

Influència del nen/a a l’hora de viatjar

> Gastronomia local
> Visites guiades familiars
> Activitats infantils que alliberen als pares

> Trien la destinació i les activitats

Quines motivacions tenen?

Quines expectatives tenen?

> Tranquil·litat
> Entorn natural
> Activitats de lleure

>
>
>
>

Poder desconnectar dels fills
Esperen informació actualitzada i de qualitat
Activitats
Autenticitat

Família Patrimoni: Grup 5

Explorador

Cultural

Previsor

Platger

Viatgen a llocs inusuals lluny de la
multitud, buscant experimentar
emocions noves amb baix nivell de
risc. No participen en circuits o rutes
programades, prefereixen anar pel
seu compte.

Busquen experiències patrimonials
memorables.

Gaudeixen de tenir un itinerari
organitzat, que els permeti viure
emocions noves i arriscades.

Decideixen la seva destinació en
funció de la qualitat de la platja i les
experiències pensades per gaudir
tota la família.

Visites teatralitzades, animacions
històriques, pràctiques amb artesans
en viu, etc.

El que busquen és “l’aventura
programada”.

Digital
Són usuaris freqüents de dispositius
tecnològics
(càmeres, gps, etc).
Reptes específics

Volen trobar la informació que
necessiten en línia.
Busquen destinacions inclusives,
Publiquen
blogs amb
suggeriments
Hedonista
on
puguin trobar
accessibilitat
a totsi
comparen
els
serveisexperiències
d’una manerapositives
còmoda,i
negatives dels
seus viatges.
autònoma
i segura.
Busquen una separació immediata
d’allò quotidià, la tensió i l’estrès.
Els seus fins són purament
recreacionals i de distracció.

Com són les famílies que ens visiten? - Xarxa Patrimoni
Grup 5
Família clàssica
inquieta
>
>
>
>

Descripció

Famílies amb nens petits
Compartir experiències
Passar més hores junts
Sense entrebancs ni “sustos”

Quines necessitats tenen?

Què valoren?

>
>
>
>

>
>
>
>

Els nens xalen
Oferta específica per nens
Experiència compartida (pares + fills)
Elements lúdics, interactius per nens

Serveis per famílies
Sensibilitat vers als nens
Transmetre valors
Entorn fàcil

Quines activitats fan?

Influència del nen/a a l’hora de viatjar

> Participatives amb “moviment”
> Activitats de descoberta
> Turisme actiu + cultura

> Si
> Segons edat del nen augmenta la influència
> La decisió és entorn al nen/a

Quines motivacions tenen?

Quines expectatives tenen?

> Passar-ho bé amb la família
> Trencar rutines
> Trobar oferta per tots els membres de la família

>
>
>
>

Descobrir
Experiència
Compartir
Vacances en “pau”

Família Patrimoni: Grup 6

Cultural

Pet-friendly

Busquen experiències patrimonials
memorables.

Decideixen la seva destinació en
funció de l’acceptació que ofereix el
lloc a les seves mascotes.

Visites teatralitzades, animacions
històriques, pràctiques amb artesans
en viu, etc.

La seva mascota és un membre més
de la seva família.

Platger

Foodie / Enòleg

Decideixen la seva destinació en
funció de la qualitat de la platja i les
experiències pensades per gaudir
tota la família.

Busquen destinacions on tastar
“nous sabors”.
Gaudeixen de circuits culinaris,
passeigs gastronòmics, tastos de
vins, etc.
Volen gaudir de la natura, descobrir
noves textures i sabors, al mateix
temps que passegen per les vinyes.

Com són les famílies que ens visiten? - Xarxa Patrimoni
Grup 6
>
>
>
>
>

Descripció

Parella amb infants
Classe mitjana
Famílies amb nens i nenes diferents ADN
Famílies amb adolescents
Origen català i espanyol

Quines necessitats tenen?

Què valoren?

> Club infantil, ludoteca, costat de la platja/piscina
> Busquen destinacions inclusives, on puguin trobar
accessibilitat a tots els serveis d’una manera
còmoda, autònoma i segura
> Seguretat dels espais pels nens
> Horaris flexibles, restauració a prop
> Facilitats i comoditat per als nens

>
>
>
>
>
>

Quines activitats fan?

Influència del nen/a a l’hora de viatjar

>
>
>
>
>
>

> Destí tranquil
> Allotjament
> Activitats en família (organitzades)

Bici
Festes locals, tradicions
Platja
Parcs aquàtics
Visites guiades
Activitats per famílies singulars

Clima
Relació qualitat-preu
Tranquil·litat
Serveis qualitatius
Instal·lacions
Tracte proper i amable

Quines motivacions tenen?

Quines expectatives tenen?

> Descansar
> Busquen una separació immediata del fet quotidià,
la tensió i l’estrès. Els seus fins són purament
recreacionals i de distracció
> No moure’s molt

> Desconnectar
> Menjar bé
> Experiències diferents

Família Patrimoni: Grup 7

Pet-friendly

Foodie / Enòleg

Cultural

Platger

Decideixen la seva destinació en
funció de l’acceptació que ofereix el
lloc a les seves mascotes.

Busquen destinacions on tastar
“nous sabors”.

Busquen experiències patrimonials
memorables.

Gaudeixen de circuits culinaris,
passeigs gastronòmics, tastos de
vins, etc.

Visites teatralitzades, animacions
històriques, pràctiques amb artesans
en viu, etc.

Decideixen la seva destinació en
funció de la qualitat de la platja i les
experiències pensades per gaudir
tota la família.

La seva mascota és un membre més
de la seva família.

Volen gaudir de la natura, descobrir
noves textures i sabors, al mateix
temps que passegen per les vinyes.

Com són les famílies que ens visiten? - Xarxa Patrimoni
Grup 7
Garcia Pujol
>
>
>
>
>
>
>

Descripció

40-50 anys
Fills 4-12 anys
Sovint venen amb els avis
De forma puntual porten mascota
L’avi té mobilitat reduïda
Solen venir del territori català
S’hi passen un dia o el cap de setmana

Quines necessitats tenen?

Què valoren?

>
>
>
>
>
>
>

> Descomptes per famílies
> Recomanacions no invasives

Allotjament econòmic a prop
Zona jocs
Restaurant
Espais segurs
Espai mascota
Entreteniment cultural
Accessibilitat

Quines activitats fan?

Influència del nen/a a l’hora de viatjar

>
>
>
>
>

> Horaris de menjar
> Activitats divertides i educatives
> Durada de l’activitat (menys d’una hora)

Activitats a l’aire lliure (bici, caiac...)
Platja
Port Aventura
Tradicions locals
Parcs naturals

Quines motivacions tenen?

Quines expectatives tenen?
>
>
>
>
>
>

Nens entretinguts
Desconnexió de la setmana
Menjar bé i econòmic
Fer activitats noves/innovadores
Equilibri nens-adults
Records, passar-ho bé

Quines oportunitats
tenim per a millorar
la seva experiència?

Customer Journey - Xarxa Patrimoni - Família: Grup 1
Explorar necessitats

Matí

Què fa?

Frustracions /
Pain Points

Dinar

Tarda

Sopar

Dormir

> Activitat conjunta de caràcter
cultural-natural
> Ruta en bici
> Visita cultural al patrimoni

> Pícnic
> Restaurant

> Shopping
> Platja natural

> Casa rural
> Hotel
> Apartament

> Casa rural
> Hotel
> Apartament

> La senyalització de les rutes és
escassa
> Dies de platja el museu està molt
ple amb cues

> Zones amb poca ombra
> Botigues tancades al migdia
> No hi ha prou parcs infantils
> No poden fer visites guiades amb
el seu idioma

> Falta de serveis a la platja del Delta

> Mosquits, tot el dia pel Delta, però
al vespre és l’hora punta d’ells

> Animació hotel
> No hi ha res a fer de nit

> Millora de la senyalització física
> Seguretat, no robatoris
> Ciutat no massificada com BCN
> Podem veure una ciutat
mediterrània no turística

> Oferir serveis pícnic a les cases
rurals
> Repte: com fer que la gent allotjada
a la costa en segona residència es
moguin cap a Reus?

> Donar valor a l’entorn natural
> Visitar museus i centres
d’interpretació

> Millorar la gestió dels equipaments

> Fer activitats de lleure o cultura a
les poblacions del voltant

Nivell de
satisfacció

Oportunitat

Customer Journey - Xarxa Patrimoni - Família: Grup 2
Explorar necessitats

Matí

Dinar

Tarda

Sopar

Dormir

> Buscar restaurant amb àrea de
jocs+menú infantil

Què fa?

> Informació meteorològica (platja?)
> Esmorzar adient per nens
> Visitar ciutat abans de la calor
intensa o inici ruta interior
patrimonial

> Espectacles
> Activitats natura
> Visites a exposicions agràries

> Manca zona amb ombres als parcs
> Manca professionalització i
cordialitat als restaurants (manca
vocació del servei i amabilitat)
> Manca de fonts
> Punts de becaina (siesta point)

> Tancament aviat dels equipaments
culturals (18h)
> Equipaments tancats o activitats
cancel·lades quan a la web/fullet
indica que estarà obert

> Menús tenint en compte al·lèrgies i
intoleràncies

> Mancança de zones d’autocaravana
a la zona (servei llum, aigua...)
> Poca oferta allotjament a l’interior

Frustracions /
Pain Points

> Preus no adequats per nens (marca
tarifa individual)
> Bufet esmorzar no adequat per nens
(menú infantil)
> Mala geocalització a google maps
> Manca de llançadores de transport
entre els punts turístics
> Zona de pàrquing

> Crear zones de pícnic per a les
famílies
> Crear zones de becaines point/
descans públiques
> Crear menú infantil sa, divertit,
original i variat

> Ampliar horari tancament dels
equipaments culturals fins a 20h
> Promocionar activitats culturals
alternatives als equipaments
públics culturals tancats
> Revaloritzar espais públics com
biblioteques o centres cívics

> Crear menús especials indicant les
al·lèrgies, intoleràncies amb icones
de forma visual

> Més cases rurals/hotels per a
provocar pernoctació

Oportunitat

> Crear llançadores de pagament
> Crear tarifa familiar a les
experiències, activitats, museus...
> Generar un sistema d’alertes per
avisar a la família d’incidències
(equipaments tancats)
> Actualització: web, xarxes socials i
google maps
> Crear més zones de pàrquing
públiques o pagament sostenible

Customer Journey - Xarxa Patrimoni - Família: Grup 3
Explorar necessitats

Matí

Tarda

Sopar

Dormir

> Visita a un taller o excursió

> Menús infantils (restaurants
adequats)
> Zona pícnic

> Activitats experiencials
> Gamificació
> Digitalització dels actius
> Piscina, riu, platja, via verda

> Menús infantils (restaurants
adequats)
> Zona pícnic

> Activitats nocturnes tematitzades

> Horaris: no molt aviat
> Places limitades
> Durada

> Horaris restaurant
> Espais adients al restaurant
> Trones
> Canviadors
> Alletament matern

> Falta d’oferta
> Estacionalitat

> Horaris obertura en festius

> Falta oferta

> Activitats a partir de les 11h
> Diversitat d’horaris i dificultat
> Més qualitat menys quantitat

> Ampliar horari obertura
> Monitors/es als espais de joc
> Espais relax/migdiada

> Augment oferta existent amb més
qualitat que quantitat

> Ampliar horari obertura
> Monitors/es als espais de joc
> Espais relax/migdiada

> Ampliació oferta “disco baby”

Què fa?

Frustracions /
Pain Points

Dinar

Nivell de
satisfacció

Oportunitat

Customer Journey - Xarxa Patrimoni - Família: Grup 4
Explorar necessitats

Matí

Què fa?

Frustracions /
Pain Points

Dinar

Tarda

> Esmorzar i activitat de lleure o
coneixement
> Activitats lúdic-infantils
> Patrimoni natural
> Platja - muntanya

> Càmping
> Buscar alternatives econòmiques

> Activitats al càmping
> Activitat tranquil·la, de proximitat
(cultura o natura)

> Càmping

> Mal temps
> Que no hi hagi oferta d’activitats
> Desinformació

> Preu
> Manca varietat, oferta o capacitat
familiar

> Horaris
> Mal temps
> Que no hi hagi oferta d’activitats
> Desinformació

> Soroll
> Calor
> Neteja

> Activitats pensades per famílies i
adaptades per a elles
> Que els càmpings tinguin punts
d’informació o coneixement
d’aquest

> Intentar crear oferta gastronòmica
familiar amb valor afegit
(proximitat, eco...)
> Oferta menú infantil de qualitat
> Formació específica perfils

> Activitats pensades per famílies i
adaptades per a elles
> Que els càmpings tinguin punts
d’informació o coneixement
d’aquest

Nivell de
satisfacció

Oportunitat

Dormir

Customer Journey - Xarxa Patrimoni - Família: Grup 5
Explorar necessitats

Matí

Què fa?

Frustracions /
Pain Points

Dinar

Tarda

Sopar

Dormir

> Activitats
> Visita equipaments
> Tallers
> Sortida/excursió
> Reservar restaurant

> Restaurant
> Lleure

> Lleure/relax en espais oberts/
tancats segons època de l’any
> Passejar, visitar entorn, espais
d’oci, piscina, cine
> Berenar a l’aire lliure

> Sopar aviat
> Dutxa
> Jugar amb joguines
> Pares descansen/planificació

> TV

> Incompliment horaris
> Mala senyalització, temps d’espera
> Activitats no compleixen
expectatives, no pensades per
infants

> Menú adaptatiu per a nens
> No se serveixi als nens primer
> Poca varietat de menjar per a nens

> Mosca negra
> Cansament
> Poca oferta
> Horaris no adaptats per a qui dina
aviat

> Menú adaptatiu per a nens
> No se serveixi als nens primer
> Poca varietat de menjar per a nens

> Soroll
> Mosquits

> Espera: gestió de cues, animació
espera

> Racó amb jocs
> Coincidir amb altres nens

> Activitats “relax”/baixa intensitat

> Oferir kit animals que piquen/
mosseguen
> Racó amb jocs
> Coincidir amb altres nens

> Informar de les precaucions contra
mosquits/mosca negra

Nivell de
satisfacció

Oportunitat

Customer Journey - Xarxa Patrimoni - Família: Grup 6
Explorar necessitats

Matí

Què fa?

Frustracions /
Pain Points

Dinar

Tarda

Sopar

Dormir

> Platja
> Activitats diverses
> Oci
> Compres
> Excursions

> Migdiada
> Activitats infantils dirigides

> Visites patrimoni
> Passejades
> Rutes
> Compres

> Sopar-passeig-gelat-gin tònic
> Visita nocturna patrimoni
> Visita lluna plena

> Descansar

> Si no hi ha activitats familiars a
l’interior programades al patrimoni

> Mal servei
> Cues
> Preu elevat per la qualitat
> Espais no pensats per nens

> Limitacions d’horaris d’accés al
patrimoni
> Manca d’activitats

> Horaris limitats
> Manca d’activitats culturals

> No poder dormir per soroll

> Crear activitats alternatives i
motivadores al patrimoni amb
espais condicionats

> Crear espais inclusius

> Crear llocs de treball per ampliació
d’horaris i oferta d’activitats

> Crear restauració diferent

> Deslocalitzar oci nocturn

Nivell de
satisfacció

Oportunitat

Crear xarxes de comunicació de l’oferta cultural entre municipis-actors

Customer Journey - Xarxa Patrimoni - Família: Grup 7
Explorar necessitats

Matí

Dinar

> Esmorzar a l’allotjament
> Activitats programades

Tarda

Sopar

Dormir

> Migdiada
> Activitats improvisades o curtes

> A l’allotjament

> Hotel
> Càmping

Què fa?

Frustracions /
Pain Points

> Alternatives quan fa mal temps
> Que no quadrin els horaris
> Idioma
> Tracte humà

> Que sigui car
> No accés mascotes
> No accessible

> Allotjament no proper

> Horaris massa gent

> Soroll
> Calor

> Oferir alternatives amb gent local
> Paquets d’activitats

> Zones pet-friendly
> Zona pícnic
> Accessibilitat

> Recomanacions no invasives

> Oferir sopars aviat

> Servei cangur
> Lleure pares

Nivell de
satisfacció

Oportunitat

Resum
Patrimoni cultural

Resum - Patrimoni cultural

Què necesiten?
>> Seguretat
>> Oferta d’activitats lúdiques per nens
>> Comoditat: accessibilitat i proximitat
>> Cobrir necessitats nens: gastronòmiques, horaris, tipus d’activitats
>> Informació sobre ofertes
>> Preus econòmics

Famílies que ens visiten

Quins són els seus Pain Points?

>> Pare i mare amb dos fills

>> Mosquits
>> Falta oferta: adaptada als nens, cultural, a l’interior, per dies de mal
temps
>> Horaris no adequats
>> Preus elevats
>> Tracte no satisfactori (massificació)

Què valoren?

Quines oportunitats tenim?

>> Tranquil·litat

>> Millorar: els serveis per acollir les mascotes, la informació i
comunicació de les activitats, la qualitat de l’oferta...

>> Serveis adaptats als nens
>> Bon tracte
>> Bons preus
>> Autenticitat

>> Activitats de baixa intensitat després de dinar
>> Packs familiars
>> Fer xarxa entre municipis per millorar la difusió de la informació
>> Utilitzar els allotjaments per difondre informació i gestionar les
reserves

Moltes gràcies!

