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Més enllà de neguits 
i entusiasmes,

potser el guany dels    
viatges és l’espai

que hi descobrim de 
nosaltres mateixos

Miquel Martí i Pol. Viatges. 
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Aquest 2018 ha estat de treball i esforç, un exercici turístic que, sense arribar 
als nivells històrics del 2017, ha superat registres anteriors i ha assolit fites 
destacades. Ho ha fet en un escenari complicat, per la reobertura de destina-
cions directament competidores com Egipte, Tunísia o Turquia. La solidesa de 
la nostra oferta ha permès obtenir uns bons resultats d’ocupació i despesa 
dels turistes. Per segon any consecutiu, l’Aeroport de Reus ha vist com s’ha 
superat el milió de passatgers alhora que s’obrien noves rutes.  

El 2019 caldrà estar atents al comportament de divises europees com la lliu-
ra, al Regne Unit i les possibles repercussions del Brexit per aquest mercat 
emissor, així com l’evolució de les destinacions competidores. Tindrem opor-
tunitat de treballar en línia amb el nou Pla de Màrqueting de Catalunya i do-
nar respostes als nous reptes per enfortir les nostres destinacions, al marge 
de les fluctuacions econòmiques i geopolítiques dels principals mercats. 

Apostarem per la innovació perquè la nostra oferta sigui capaç d’arribar a nous 
segments amb productes especialitzats i d’atendre les noves demandes. Entre 
els objectius que inspiren la nostra tasca hi destaquen la desconcentració de 
l’oferta al territori i el propòsit de fer-la extensiva durant tot l’any.

Aquest 2019 la cultura tornarà a ser protagonista amb l’Any Europeu del Tu-
risme Cultural.  Iniciem el 2019 afegint un nou element al llistat d’elements 
declarats Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO a les nostres 
destinacions. Són ja un total de sis, gràcies la recent inclusió de l’art de la 
pedra seca, que s’afegeix  al conjunt arqueològic de Tàrraco, el Monestir de 
Poblet, les pintures rupestres, els castells i la dieta mediterrània.

Continuarem treballant per enfortir el treball conjunt i fructífer entre actors 
públics i privats vinculats al sector per consolidar els nostres productes tu-
rístics i impulsar-ne de nous. Plegats, esmerçarem coneixement, experiència 
i dedicació per fer possible que la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre con-
tinuïn situant-se entre les millors destinacions turístiques per a famílies de 
la Mediterrània.

Martí Carnicer i Vidal
President del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Presentació
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“Fem de la Costa Daurada i les Terres de   
l’Ebre dues destinacions desitjades”.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona gestiona i projecta la 
imatge de les destinacions Costa Daurada i Terres de l’Ebre de forma coordi-
nada amb el conjunt d’actors públics i privats del sector turístic del territori 
per afavorir una major competitivitat.

L’any 2019 el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona serà punt 
de trobada i de referència per al sector públic i privat de la Costa Daurada i 
les Terres de l’Ebre amb voluntat de donar resposta a les seves necessitats.

Tindrà una especial sensibilitat per la innovació aplicada a les seves tasques 
i s’inspirarà en les pautes pròpies del turisme responsable.

Missió

Visió
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Les actuacions del Patronat de Turisme es caracteritzen per ser dutes a ter-
me mitjançant els següents valors:

COOPERACIÓ
Disposarà de mecanismes per 
identificar i relacionar-se amb els 
diferents agents que operaran en el 
sector, tant els nous com els emer-
gents, liderant i col·laborant habi-
tualment amb ells en el disseny, 
execució i avaluació d’accions.

Aquesta estratègia estarà orienta-
da al treball transversal i a la cre-
ació de sinergies que permetin la 
màxima eficàcia en les actuacions.

INNOVACIÓ
Disposarà de mecanismes que per-
metran generar noves actuacions, 
nous productes i serveis així com 
recrear els existents a partir de 
l’aparició o provisió de noves vari-
ables en l’entorn territorial, demo-
gràfic i social amb confiança en la 
nostra capacitat d’adaptació.  

EQUILIBRI
Les polítiques i actuacions des-
plegades pel Patronat de Turisme 
abastaran tot el territori, prestant 
atenció i equilibrant el seu desple-
gament en funció de les diferents 
realitats, necessitats i potenciali-
tats, integrant-les en una visió de 
conjunt.

TRANSVERSALITAT
Interpretarà les interconnexions 
plurals que propicia el turisme 
amb altres sectors i agents per tal 
de detectar oportunitats i generar 
sinergies.

MILLORA
Desplegarà un sistema de gestió 
integrat en el model EFQM que li 
permeti treballar en la millora as-
segurant els resultats esperats.

ÈTICA
Amb ètica i transparència en totes 
les actuacions que des del Patronat 
es desenvolupen i es porten a ter-
me generant confiança.

Valors
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Amb la voluntat de mantenir i mi-
llorar la coordinació i l’eficiència de 
les actuacions, el disseny d’aquest 
Pla té en compte altres documents 
dels quals disposa el sector turís-
tic del país, com és el Pla de Màr-
queting de Catalunya de l’Agència 
Catalana de Turisme.  El nou Pla de 
màrqueting turístic de Catalunya 
2018-2022 marca els reptes pels 
pròxims quatre anys pel que fa a 
l’estratègia i accions que s’han de 
seguir en l’àmbit de la promoció 
turística de Catalunya a l’exterior. 
L’objectiu principal és posicionar 
Catalunya com una de les millors 
destinacions turístiques del món i 
consolidar-la com una de les tres 
primeres destinacions de la Medi-
terrània, tot aplicant una estratègia 
de creixement responsable i sos-
tenible i ajudar el sector a fer un 
màrqueting d’alta eficàcia.

El document ha estat concretat de 
forma conjunta amb agents turís-

tics, patronats de turisme, amb  ini-
ciatives orientades a resultats  que 
incorporem al nostre Pla d’Actuació. 
En destaquen les següents:

 • Nous productes anomenats 4D, 
que contribueixin a la Descon-
centració, Desestacionalització, 
Diversificació i augment de la 
Despesa.

 • Oferir més experiències fora de 
la temporada alta.

 • Generar una comunicació integra-
da de màrqueting per no dispersar 
esforços.

 • Desenvolupar una estratègia de 
màrqueting digital, treballant in-
tensament amb el web i les xar-
xes socials.

 • Aprofitar al màxim l’actiu que 
són els Centres de Promoció Tu-
rística de Catalunya.

 • Implementació del nou sistema 
de marques.

 • Enfortir les relacions amb l’Agèn-
cia Catalana de Turisme i la resta 
de patronats de turisme de les di-
putacions.

Aquest nou Pla de màrqueting tu-
rístic de Catalunya marca com a ob-
jectius incrementar els viatges dels 
turistes durant els mesos de març, 
abril, maig i octubre; augmentar la 
despesa mitjana per turista i dia; 
augmentar el reconeixement de la 
marca Catalunya; i pel que fa a la 
desconcentració territorial, incre-
mentar el nombre de viatgers que 
s’allotgen en establiments turístics 
fora de la costa.

Pla de màrqueting turístic
de Catalunya 2018-2022
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MILLORAR I 
INCREMENTAR EL 
CONEIXEMENT DE 
LA MARCA COSTA 
DAURADA COM A 
DESTINACIÓ DE 
TURISME FAMILIAR, 
IMPULSANT DE 
MANERA ESPECIAL 
ELS PRODUCTES 
VINCULATS ALS 
ATRIBUTS DE 
MARCA
La Llei de Turisme (13/2002) de-
termina al seu article 71 les com-
petències de les Diputacions en 
aquesta matèria. De forma desta-
cada entre aquestes competències 
se cita la promoció de les marques i 
dels recursos turístics dels corres-
ponents àmbits territorials. Aques-

ta promoció es reclama de manera 
coordinada amb els actors públics 
i privats.

La Costa Daurada es caracteritza 
per ser un espai turístic molt variat 
i plural tant en el seu litoral com en 
el seu interior. Per una adequada 
gestió de la marca cal concentrar 
els atributs de la mateixa per afa-
vorir un millor posicionament, una 
més alta diferenciació i un major 
reconeixement per part de la de-
manda.  Els atributs bàsics a partir 
dels que caldrà desplegar el gruix 
de l’estratègia de comunicació són:

La Costa Daurada és una destinació 
que ofereix al mercat un litoral di-
nàmic i clarament orientat al seg-
ment de les famílies amb nens.

La Costa Daurada ofereix una oferta 
d’oci única i sofisticada a la Medi-
terrània de la mà de PortAventura 
World.

La Costa Daurada disposa d’un am-
pli patrimoni material que adquireix 
la màxima dimensió amb la Tàrra-
co Romana, el Monestir de Poblet 
dins la Ruta del Cister i les pintures 

rupestres de Rojals i un destacat 
patrimoni immaterial com els cas-
tells, la dieta mediterrània i l’art de 
la pedra seca.

L’interior de la Costa Daurada ofe-
reix un paisatge on el món del vi i 
la seva producció adquireixen una 
notorietat única.

El Patronat haurà de saber conju-
gar adequadament aquests atributs 
per projectar una imatge coherent i 
de manera continuada en el temps.

El fet que hi hagi una especial aten-
ció a aquests atributs no impedeix 
que de manera ordenada s’incor-
porin al cartipàs de serveis altres 
productes o realitats turístiques.

L’impuls de la marca Costa Dau-
rada es farà acompanyant també 
una estratègia compartida amb 
l’Agència Catalana de Turisme i les 
directrius que es deriven del Pla de 
Màrqueting de Catalunya.

A
Línies estratègiques
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COL·LABORAR 
AMB EL SECTOR 
PÚBLIC I PRIVAT 
FOMENTANT MÉS 
ESPAIS DE RELACIÓ 
PER A POTENCIAR 
NOUS PRODUCTES 
I CONSOLIDAR 
ELS MERCATS 
ESTRATÈGICS 
DE LA COSTA 
DAURADA

B
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Els estatuts del Patronat preveuen 
un sistema de govern a través de la 
tasca dels Consells de Marca i del 
Consell Rector. Aquesta arquitectu-
ra organitzativa és vàlida però se’n 
pot treure més profit si de forma 
adient es fa evolucionar. 

Ens proposem afrontar la presa de 
decisions col·lectives o, com a mí-
nim, l’orientació per la decisió des 
d’una nova perspectiva en què hi 
podran participar, a més, aquells 
actors que en cada cas siguin els 
veritables subjectes de la decisió. 
Aquesta és una premissa per asso-
lir una millor governança.

Els estatuts també preveuen ar-
ticular comissions de treball de 
caràcter temàtic i/o sectorial que 
el Patronat anomena “Espais de Mi-
llora”. Aquesta oportunitat s’ha de-
senvolupat fins a la data de manera 
formal, amb els productes de Golf, 
Cicloturisme, Enogastronomia i del 
Turisme d’Art i Cultura.

Cal establir un nombre limitat de 
comissions per tal que permeti la 
seva adequada gestió, que repre-
sentin una potencialitat certa i que 

no carreguin en excés l’activitat del 
Patronat.

Així mateix i en l’espai de rela-
ció amb altres àrees de negoci, 
destaquem la nostra participació 
activa en la Taula Estratègica de 
l’Aeroport, la Comissió de Creuers, 
la Comissió per a la Gestió de l’Im-
post d’Estades Turístiques i el Costa 
Daurada Convention Bureau.

Pel que fa a mercats es  tindrà una 
especial atenció amb Catalunya,  
França, Regne Unit i Irlanda, Paï-
sos Escandinaus, Alemanya, Itàlia,  
Rússia, Ucraïna i Polònia. Respecte 
al mercat estatal s’estarà atent a 
l’evolució de la conjuntura durant el 
primer trimestre de l’any.
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INTENSIFICAR 
L’EXERCICI 
D’INNOVACIÓ 
EN LES EINES I 
INSTRUMENTS 
AL SERVEI DE LA 
DIFUSIÓ DE LA 
COSTA DAURADA, 
DESPLEGANT UN 
VENTALL PLURAL 
ATENENT A LA 
NATURA DELS 
PRODUCTES I 
MERCATS AMB 
UNA ESPECIAL 
SENSIBILITAT PER 
L’ENTORN ON-LINE

La tecnologia és un dels principals 
vectors de canvi a la indústria turís-
tica i s’ha d’entendre com un dels 
actius al servei de l’increment de 
la competitivitat. Fer especial in-
cidència en les noves eines per la 
promoció turística i dedicar aten-
ció a la seva evolució. Evolucionar 
l’estratègia global al voltant de les 
eines on-line tot intensificant la 
seva utilització.

Mantenir una actitud proactiva 
envers la innovació i treballar per 
aportar capil·laritat el sector. Els 
actors públics i privats del sector 
han de tenir la mateixa actitud.

Activar eines que estiguin ubica-
des al voltant de tot el procés de 
compra i experiència per part del 
consumidor: inspiració, planificació, 
comparació, reserva i accions per 
compartir l’experiència. Aprofitar 
les tendències creixents de compra 
no intermediada en els mercats on 
aquest hàbit sigui rellevant.

Desenvolupar estratègies que inte-
grin la difusió i la participació del 
client, tot afavorint la seva pròpia 

creació de continguts, en un context 
descriptiu d’emocions.

Utilitzar adequadament i de ma-
nera ponderada els mitjans tradi-
cionals com a mitjà de promoció. 
Aprofundir en la revisió de les eines 
tradicionals de caràcter més con-
vencional per afavorir una aplicació 
més eficient dels recursos.

En el marc d’aquest exercici 
d’adaptació a les eines i procedi-
ments amb paràmetres d’efici-
ència i transparència, el Patronat 
incorpora el servei de contractació 
d’espais publicitaris i de continguts, 
a través d’una central de mitjans. 
Aquesta facilita serveis d’assesso-
rament estratègic i de planificació, 
mentre ofereix avantatges en la ne-
gociació i compra dels espais. Alho-
ra, permet comptar amb un acurat 
seguiment, control i posterior ava-
luació de les accions de màrqueting 
realitzades pel Patronat de Turisme 
de la Diputació. 

C
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POSAR AL  
SERVEI DEL  
TURISME LES  
INFRAESTRUCTURES
L’accessibilitat a la destinació i la 
mobilitat en el seu interior són fac-
tors clau al servei de la competitivi-
tat. El Patronat, sempre atenent al 
marc competencial que té assignat, 
farà una especial atenció al valor de 
les infraestructures i al seu aprofi-
tament turístic.

Afavorir una estratègia de promo-
ció de l’activitat de l’Aeroport de 
Reus de forma coordinada amb el 
conjunt d’agents implicats.

Establir mecanismes d’impuls a 
l’activitat creuerística al Port de 
Tarragona, fent especial atenció 
a l’operativa de Costa Cruceros, 
que va començar el juny de 2017 
i incrementarà la seva capacitat de 
cara a 2019.

D
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PROMOURE LA 
GESTIÓ DEL 
CONEIXEMENT 
I PROJECTES 
D’INTEL·LIGÈNCIA 
AL SERVEI DEL 
TURISME 
La relació del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona i el 
Parc Científic i Tecnològic de Turis-
me i Oci té com a objectiu principal 
promoure un model que permeti 
incrementar la competitivitat, acon-
seguir avantatges competitius per 
al sector, promoure el desenvolu-
pament tecnològic i la millora de la 
productivitat.

Facilitar eines de planificació a 
escala local per a definir correc-
tament els objectius a assolir així 
com els mitjans necessaris per a 
fer-ho. Tal com referencia l’Orga-
nització Mundial del Turisme, OMT 
(2004:3), la planificació turística és 
fonamental per aconseguir l’èxit en 

el desenvolupament, gestió i domini 
de l’activitat.

Generar coneixement fent un se-
guiment de l’activitat turística i am-
pliant els detalls sobre la demanda 
per tal de proveir al sector informa-
ció de valor per a una millor presa 
de decisions.

Mantenir una mirada atenta al que 
passa al nostre sector desenvolu-
pant projectes d’intel·ligència incen-
tivant al sector perquè en faci ús.

Desenvolupar un PECT, un Projecte 
d’Especialització i Competitivitat 
Territorial, emmarcat en la RIS3CAT 
i en el programa operatiu FEDER 
Catalunya 2014-2020, en l’àmbit de 
Turisme de la Costa Daurada i les 
Terres de l’Ebre. Els treballs s’han 
iniciat i contemplen tres operacions 
relacionades amb modalitats turís-
tiques clau de la seva actual dinà-
mica turística (la platja, el patrimoni 
i la cultura del vi) i una operació 
transversal centrada en el desple-
gament d’un sistema d’informació 
útil per a la mesura, avaluació, mo-
nitoratge i revisió de les operacions 
a desenvolupar. Les tres operacions 

sectorials s’emmarquen en un eix 
comú d’especialització i compe-
titivitat de la Costa Daurada i les 
Terres de l’Ebre que tindrà com a 
objectiu principal reforçar el seu 
posicionament, la competitivitat i 
la imatge com a destinació de tu-
risme familiar. 

E
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Aquest exercici 2018 requereix una anàlisi acurada per 
poder interpretar un comportament que ha de tenir una 
perspectiva més enllà dels dos darrers anys per poder 
ser explicada correctament. Ha estat un exercici que ens 
ha deixat resultats lleugerament superiors als del 2016 i 
alhora dos punts per sota dels registrats durant el 2017. 

S’ha produït una lleugera davallada en el nombre de per-
noctacions del 3% després d’un any 2017 de grans xifres 
a la Costa Daurada, tot i mantenir el nombre de turistes 
que ens han visitat.  El fet de registrar un increment en 
nombre de turistes i alhora una davallada en pernocta-
cions té a veure amb l’estada mitjana, en aquest període, 
que ha vist un descens. Enguany ha estat de 3,7 davant 
el 3,9 de l’any passat.

De forma molt sintètica podríem dir que a la Costa Daurada 
i a les Terres de l’Ebre s’han assolit un total de 21.675.149 
pernoctacions generades per 5.979.760 turistes. 

L’Aeroport de Reus ha rebut 1.037.576 passatgers pro-
cedents de Rússia, Estònia, Bèlgica, Holanda, Alemanya, 
Polònia, Regne Unit i Irlanda, hi han operat 13 companyi-
es aèries i touroperadors i ha suposat un creixement de 
l’1,8% respecte a 2017.

Respecte a les principals causes de la davallada, entre 
d’altres, hi ha la reobertura de destinacions del Mediterra-
ni amb ofertes agressives, la bona climatologia a Europa 
durant l’estiu que va endarrerir i va provocar un mes de 
juny i juliol més fluixos del que és habitual, la devaluació 
de divises com el ruble, les dificultats d’alguns touropera-
dors internacionals o la inestabilitat sociopolítica.

Pel que fa als mercats podríem parlar de tendència a 
l’alça al mercat irlandès, britànic i alemany que han tin-

gut un creixement elevat pel que fa al nombre de per-
noctacions, els altres mercats han patit decreixements 
durant aquest 2018.

Pel que fa al tipus d’allotjament el descens afecta espe-
cialment als hotels i càmpings, mentre es mantenen els 
apartaments i els allotjaments de turisme rural. 

Estan funcionant, tot i ser segments petits, les accions de 
promoció dels espais millora, amb creixements rellevants 
pel que fa als productes com ara el turisme esportiu.

Respecte a la demanda turística, els visitants tipus de 
la Costa Daurada són estrangers que venen en família i 
amb criatures. Disposen de vehicle propi, i pel que fa a 
les edats, se situen majoritàriament en les que van dels 
45 als 54 anys seguits per aquells que tenen entre 35 i 44 
anys. Han conegut la destinació a través de la recomana-
ció d’amics i/o parents i internet ha estat l’opció majorità-
ria a l’hora d’organitzar el seu viatge a la Costa Daurada. 

Prop del 72% dels turistes repeteixen destinació i entre 
els motius de la seva tria es troben: anar a la platja, re-
laxar-se, descansar i passejar.  Cambrils i Salou són els 
municipis més visitats, després de Barcelona.

Pel que fa a la despesa en pocket money, aquest exer-
cici s’ha situat en una mitjana de 262 € de per persona 
i viatge. 

El grau de satisfacció general s’ha situat en un 4,4 sobre 
5 de mitjana i pel que fa als valors associats amb la Costa 
Daurada, els visitants l’han relacionat amb termes com 
calma, seguit per atributs com: bonic, vacances i magnífic. 

Exercici 
turístic 
2018
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21.675.149
PERNOCTACIONS

5.979.760
TURISTES

 
1.037.576

PASSATGERS 
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MILLORAR I 
INCREMENTAR EL 
CONEIXEMENT DE 
LA MARCA COSTA 
DAURADA COM A 
DESTINACIÓ DE 
TURISME FAMILIAR 
IMPULSANT DE 
MANERA ESPECIAL 
ELS PRODUCTES 
VINCULATS ALS 
ATRIBUTS DE 
MARCA

Objectius operacionals
 • Desenvolupar el pla anual de 
20 viatges de familiarització, de 
premsa i operadors.

 • Desenvolupar una campanya 
publicitària en suports conven-
cionals orientada als mercats 
català i basc. 

 • Establir una línia de suport es-
pecífic per accions al servei de 
la promoció de les destinacions 
amb Segell de Turisme Familiar 
de la Costa Daurada.

 • Organitzar un blogtrip específic 
per les destinacions amb Segell 
de Turisme Familiar col·labo-
rant amb l’Agència Catalana de 
Turisme.

 • Participació a l’acció de Britmums 
2019.

 • Ordenar, racionalitzar i editar 
una nova línia de material gràfic 
del Patronat per tal que tot el 
material tingui una coherència 
amb les estratègies de promo-
ció de la destinació turística. 

 • Coordinar les accions conjuntes 
incloses al Conveni Corner d’As-
sistència a Fires i Comunicació i 
Màrqueting. 
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COL·LABORAR AMB 
EL SECTOR PÚBLIC 
I PRIVAT FOMEN-
TANT MÉS ESPAIS 
DE RELACIÓ PER 
POTENCIAR NOUS 
PRODUCTES I CON-
SOLIDAR ELS MER-
CATS ESTRATÈGICS 
DE LA COSTA  
DAURADA

 • Desenvolupar el pla anual de fi-
res i workshops internacionals, 
estatals i nacionals en el marc 
del Conveni Corner.

 • Desenvolupar una campanya 
conjunta amb l’Estació Nàutica 
de la Costa Daurada.

 • Desenvolupar una campanya de 
publicitat conjunta amb l’Asso-
ciació de Càmpings.

 • Participació en accions de suport 
a la comercialització a Ucraïna i 
Bielorússia.

 • Desenvolupar el programa de 
promoció per l’Espai de Millora 
del Golf:

 - Desenvolupar una campanya 
publicitària en premsa especia-
litzada en golf en els mercats de 
Finlàndia, Alemanya, Regne Unit, 
Irlanda , Suïssa i Suècia.

 - Col·laboració  en l’organització 
del Costa Daurada Golf Festival.

 - Col·laboració en el Torneig 
Traumreisen Trophy. Estiu 2019. 
Suïssa.

 - Establir una línia de suport i 
col·laboració amb l’associació 
Costa Daurada Destinació de Golf 
i Pitch&Putt.

 - Organització de famtrips i press-
trips especialitzats. 

 - Contractació d’una agència de re-
lacions públiques amb represen-
tació al mercat britànic.

 - Assistència a la fira International 
Golf Travel Market.

 - Establir acords de co-màrque-
ting amb la tour operació dels 
mercats d’interès de Regne 
Unit, Irlanda, Rep. Txeca, Àustria, 
Finlàndia i Alemanya.

 - Campanyes a les xarxes socials 
de Finlàndia, Àustria, Regne Unit, 
Irlanda, República Txeca, Suïssa i 
Alemanya. 

 - Presència a la fira especialitzada 
GO Expo d’Hèlsinki.

 - Editar nous materials de mar-
xandatge relacionats amb els 
productes de golf.

 - Creació d’un banc d’imatges.
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 • Desenvolupar un programa de 
promoció de l’Espai de Millora 
de l’Enogastronomia:

 - Desenvolupar una estratègia de 
promoció i suport a la comercia-
lització específica per l’enoturis-
me i vehicular-la a través de les 
associacions enoturístiques del 
Priorat i del Penedès.

 - Edició del Mapa d’enogastrono-
mia de la Costa Daurada

 - Esdeveniment dins de l’àmbit de 
l’enoturisme “Sons de la vinya”.

 - Desenvolupar una campanya 
de publicitat inspiradora on-line 
(amb presència a les xarxes 
socials) i off-line en canals 
especialitzats en els mercats 
emissors de referència.

 - Organitzar una acció de bench-
marking.

 • Desenvolupar un programa de 
promoció per l’Espai de Millora 
del Cicloturisme:

 - Coordinació del famtrip per Epic 
Road Rides.

 - Coordinació  del presstrip amb 
Bike Itàlia. 

 - Acció de promoció a la fira 
Velofollies de Bèlgica de la mà 
de l’ACT.

 - Col·laboració amb el Bahrain 
Merida Cycling Team per la seva 
estada a Costa Daurada i el 
presstrip internacional associat.

 - Coordinar el projecte de senyalit-
zació específica de carretera.

 - Desenvolupar una campanya 
de publicitat on-line i off-line en 

 - Desenvolupar accions de pro-
moció al servei de la difusió dels 
col·lectius slowfood,  Km0 i cuina 
del territori.

 - Assistència a fòrums i accions de 
benchmarking.

 - Assistència a workshops de 
producte.

 - Organització de famtrips, press-
trips, blogtrips especialitzats.

 - Establir una línia de suport al 
servei de la difusió de la calçota-
da i del xató.

canals especialitzats, principal-
ment al mercat britànic sense 
oblidar d’altres mercats emis-
sors (França, Alemanya, Suïssa, 
Holanda i Bèlgica). 

 - Assistència a la Fira de ciclo-
turisme de Glasgow amb el 
touroperador Jet2.

 - Revisió del material gràfic 
específic.

 - Editar nous materials de mar-
xandatge relacionats amb els 
productes de cicloturisme.
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 • Desenvolupar el programa de 
promoció de l’Espai de Millora 
del Turisme d’Art i Cultura:

 - Desenvolupar dues accions 
de promoció amb l’objectiu de 
posicionar la destinació com a 
“Costa Daurada, Patrimoni de la 
Humanitat”. Les accions tindran  
lloc a les ciutats  de Dublin i 
Manchester (amb connexions 
aèries) i aniran dirigides a la 
premsa i la intermediació espe-
cialitzada.

 - Desenvolupar el programa de 
famtrips i presstrips de producte.

 - Assistència a workshops de 
producte.

 • Desenvolupar el programa del 
Turisme de reunions del Costa 
Daurada Convention Bureau:

 - Assistència al workshop MIS 
Eventoplus.

 - Assistència als workshops espe-
cialitzats organitzats pel Costa 
Daurada Convention Bureau.

 - Organització de jornades de 
formació pels membres.

 - Assistència a la fira IBTM.

 - Renovació del banc d’imatges 
del Costa Daurada Convention 
Bureau       

 - Actualització de la presentació 
de Costa Daurada per productes 
de reunions.

 - Organització de famtrips especí-
fic de producte.

 • Desenvolupar el programa de 
gestió de l’Impost d’Estades Tu-
rístiques:

 - Establir una línia de col·laboració 
per a la gestió coordinada de 
l’impost d’estades turístiques 
amb la Federació Empresa-
rial d’Hostaleria i Turisme de 
Tarragona i els agents públics i 
privats implicats.

 • Establir acords de comàrque-
ting amb la touroperació en els 
mercats de referència.  

 - Presència a l’Annual Awards 
of Tourism Industry amb Jet2 
Holidays  

 • Establir una línia de suport per 
la Ruta del Cister.

 • Donar suport per articular una 
proposta  intercomarcal per di-
namitzar el producte de cultura 
Paisatge dels Genis.

 • Programa de promoció amb l’As-
sociació d’Apartaments Turístics.

 • Jornada pel reconeixement i co-
hesió del sector: Nit del Turisme.

 • Col·laborar i donar suport a ini-
ciatives i accions envers la pro-
moció del turisme sostenible i 
els segells de reconeixement 
internacional participant de for-
ma activa al Fòrum permanent 
de la candidatura de la Carta 
Europea de Turisme Sostenible 
del Parc Natural del Montsant i 
de les accions que se’n derivin.
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INTENSIFICAR L’EXERCICI D’INNOVACIÓ 
EN LES EINES I INSTRUMENTS AL SERVEI 
DE LA DIFUSIÓ DE LA COSTA DAURADA 
DESPLEGANT UN VENTALL PLURAL 
ATENENT A LA NATURA DELS PRODUCTES 
I MERCATS AMB UNA ESPECIAL 
SENSIBILITAT PER L’ENTORN DIGITAL

 • Desenvolupar una campanya de 
difusió on-line mitjançant l’apro-
fitament d’algunes de les princi-
pals plataformes. 

 • Acció de comunicació especial 
a França de la mà del portal de 
viatges Le Petit Futé.

 • Desenvolupar les accions es-
tablertes al Pla de Màrqueting 
on-line.

 • Impulsar els treballs del Plani-
ficador de vacances del web del 
Patronat.

 • Afavorir el desenvolupament 
del RallyRACC Catalunya - Costa 
Daurada a la destinació.

 • Incentivar la generació de mi-
crorelats per part dels nostres 
seguidors a les xarxes socials.

 • Realització de campanyes seg-
mentades a Instagram, Face-
book i Google Adwords.

 • Creació de microsites de pro-
ducte per la pàgina web rela-
cionats amb els Espais Millora 
d’Art i Cultura, Enogastronomia 
i Cicloturisme. 

 • Augmentar la col·lecció de ví-
deos testimonials per la seva 
difusió a les xarxes socials.

 • Desenvolupar una estratègia 
de promoció i difusió de marca 
a Facebook, Twitter i Instagram 
per tal de potenciar el senti-
ment de pertinença a la marca 
dels agents col·laboradors i em-
preses del territori i augmentar 
el nombre de seguidors.

 • Garantir la distribució d’una 
agenda d’activitats d’interès a 
la Costa Daurada per afavorir la 
difusió dels esdeveniments de 
major interès a la destinació.

 • Coordinar una estratègia con-
junta amb els patronats muni-
cipals de Turisme per generar 
continguts digitals de qualitat 
en forma d’imatge, vídeos i tex-
tos per tal de millorar el posi-
cionament de marca.

 • Desenvolupar campanya de 
promoció de xarxes socials i 
Adwords dirigides a la captació 
de clients de les ciutats connec-
tades amb l’aeroport de Reus.
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INTERPRETAR  
ADEQUADAMENT 
EL VALOR ESTRA-
TÈGIC DE LES IN-
FRAESTRUCTURES 
I POSAR-LES AL 
SERVEI DEL  
TURISME

 • Programa Taula Estratègica de 
Promoció de l’Aeroport de Reus:

 - Desplegar un conveni de pro-
moció amb l’Aeroport de Reus a 
través de la Taula de Promoció 
Estratègica.

 - Desenvolupar un estudi pel segui-
ment de l’activitat xàrter i regular 
a l’Aeroport de Reus per l’orienta-
ció de les estratègies a seguir.

 - Establir un mecanisme de suport 
per traslladar a les companyies 
regulars i xàrter amb l’ànim 
d’incentivar la seva activitat a 
l’Aeroport de Reus.

 - Desplegar accions de promoció 
amb operadors i companyies 
aèries per consolidar les rutes 
que s’hi operen

 - Assistència a les fires especialit-
zades del sector: Connect Avia-
tion, Routes Europe i Aviadev.

 • Desplegar el conveni de promo-
ció del Port de Tarragona a tra-
vés de la Comissió de Creuers:

 - Desplegar les accions de 
promoció relacionades amb la 
presentació de l’operativa de 
Costa Cruceros des del Port de 
Tarragona 2019.

 - Col·laboració en l’organització de 
famtrips, prestrips i blogtrips de 
producte.

 - Presència compartida amb 
l’Autoritat Portuària a la fira 
Seatrade de Miami.

PROMOURE LA 
GESTIÓ DEL  
CONEIXEMENT I 
PROJECTES  
D’INTEL·LIGÈNCIA 
AL SERVEI DEL 
TURISME

 • Elaborar 2 projectes d’innova-
ció dirigits al sector turístic amb 
la participació del Laboratori 
d’Innovació.

 • Definir 3 plans estratègics a 
en l’àmbit local per tal de pro-
moure el desenvolupament de 
producte.

 • Elaboració de 24 informes quin-
zenals de conjuntura, així com 2 
perfils de demanda.

 • Avaluació de l’impacte econò-
mic del turisme en la destinació.

 • Donar suport a l’Observatori 
d’Estudis Turístics per tal de 
garantir informació de valor per 
l’orientació de les estratègies.

 • Desplegar el PECT en l’àmbit de 
turisme a la Costa Daurada i les 
Terres de l’Ebre.
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En els darrers anys s’ha consolidat el programa Corner de fires mantenint 
només la participació en aquells certàmens en els quals es fa evident l’apro-
fitament d’aquests. De forma complementària s’ha demanat a l’equip del 
Patronat que activi altres instruments per accedir als mercats en els quals 
es desestima la participació directa en una fira.  

Així mateix, i atenent a les recomanacions i peticions dels nostres socis, s’ha 
inclòs una proposta referent a gestió interna i compartida d’atenció al taulell 
que vetllarà pel compromís i la correcta atenció de les  entitats que integren 
el Conveni Corner. La proposta es concreta en disposar d’un equip extern de 
col·laboradors locals (de cada país) que donarà suport en l’atenció al públic i 
que té com a objectius principals minimitzar els costos de participació indivi-
dual i alliberar als patronats de l’obligació d’atendre el taulell.

Així mateix, s’incorporarà un protocol per a les presentacions a les fires per 
part dels patronats i/o oficines de Turisme que establirà un sistema de tre-
ball més ordenat i eficaç. Per tal de reservar la presència a fires caldrà enviar 
la sol·licitud de participació al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarra-
gona dins els terminis establerts en l’acord marc del Corner per assistència 
a fires.

La participació serà, doncs:

A NIVELL NACIONAL:
B-TRAVEL     22 al 24 de març   Barcelona

IBTM (CDCB)    26 al 28 de novembre  Barcelona 

A NIVELL ESTATAL:
FITUR      23 al 27 de gener   Madrid

NAVARTUR     22 al 24 de febrer   Pamplona

A NIVELL INTERNACIONAL:
Vakantiebeurs     09 al 13 de gener    Utrecht

Golf Messe Zurich   31 al 02 de febrer   Zurich 

ITB      06 al 10 de març    Berlín

MITT      12 al 14 de març    Moscou

GoExpo fira de Golf   15 al 17 de març   Hèlsinki

Seatrade Cruise Shipping   08 a l’11 d’ abril   Miami

Routes Europe    08 al 10 d’ abril    Hannover

Connect Aviation   05 al 07 de Juny   Cagliari

IGTM      14 al 17 d’octubre   Marràqueix

Aviadev    23 al 25 d’octubre   València

WTM         04 al 06 de novembre  Londres

DE FORMA COMPLEMENTÀRIA ES PORTARAN A TERME  
PRESENTACIONS I PROMOCIONS A:

* Mercat d’Escapades   03 al 05 de maig   Barcelona

* Mostra de Vins i Caves   21 al 24 de setembre  Barcelona

* Setmana Costa Daurada-Logitravel 1a setmana d’Abril   Madrid

Programa 
 de fires
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Adreçat a ajuntaments, oficines i 
patronats de Turisme. La distri-
bució d’aquests ajuts persegueix 
reforçar les accions dels mateixos 
patronats i ajuntaments i, alhora, 
contribuir a l’execució dels objec-
tius del Patronat.

Els ajuts han de revertir també en 
accions que promoguin l’extensió 
d’una imatge  homogènia de mar-
ca amb el detall i la diferenciació 
de cadascun dels productes de la 
nostra zona. 

Pla d’ajuts



©
 P

TD
T Joan Capdevila

31 PLA D’ACTUACIÓ COSTA DAURADA 2019

Servei d’assistència  
municipal en turisme

Aquesta proposta s’adreça al col·lectiu d’ajuntaments amb una dimensió 
més reduïda o amb algunes limitacions pressupostàries i que tenen el desig 
d’afrontar el que per a ells és una activitat incipient, el Turisme. El nostre 
Patronat vol posar al seu abast els següents serveis:

 • Inventari de recursos.

 • Establiment de la potencialitat turística.

 • Anàlisi de la demanda.

 • Definició de les estratègies d’actuació.

 • Estructuració de l’oferta turística.

 • Creació de productes turístics.

Els costos de la realització d’aquests estudis es compartiran amb el nostre 
Patronat, en una proporció determinada pel volum de població segons l’esta-
blert a les ordenances fiscals de la Diputació de Tarragona.
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El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona va encetar fa 13 anys el 
servei del banc d’imatges per als patronats municipals de Turisme, oficines 
de Turisme i ajuntaments de la Costa Daurada.  

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona seguirà oferint  als pa-
tronats municipals de Turisme/ oficines de Turisme /ajuntaments que ho 
sol·licitin, la realització d’un reportatge fotogràfic professional per la creació 
i/o actualització del seu propi  banc d’imatges. El servei inclourà la realització 
d’un paquet de 25 fotografies en total. 

L’objectiu final d’aquest servei és doble: per un costat facilitar als patronats 
municipals de Turisme/ oficines de Turisme /ajuntaments l’accés  als ser-
veis d’un material fotogràfic professional i de qualitat que els proporcioni un 
material gràfic actualitzat i d’una determinada qualitat i, per altra banda, que 
aquest material pugui ser utilitzat pel Patronat de Turisme de la Diputació 
en accions de promoció conjunta amb els municipis com és el cas de fires, 
promocions, opuscles, etc.

Servei banc 
d’imatges

Productes locals 
de qualitat Creació d’una línia d’ajuts específica pel foment de les activitats de promoció 

i difusió dels Productes Locals de Qualitat, entenent com a tals aquells que 
tinguin distintiu de qualitat reconegut i/o un valor afegit per la seva singula-
ritat, tradició o procés de producció. També pel suport a les activitats firals i 
mostres amb un àmbit d’influència local, nacional o internacional que tinguin 
una importància econòmica notable en la realitat productiva del municipi.
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Durant l’any 2018 la Costa Daurada va participar en 12 fires, 9 de les quals 
sota el model Corner on van participar 19 entitats del territori. Va visitar 5 
fires del continent europeu, 3 fires de l’Estat Espanyol, 3 catalanes i 1 mostra 
al carrer.

Durant l’any es van realitzar 27 viatges de familiarització, 29 viatges de 
premsa, 13 workshops, 6 blogtrips, 4 promocions i 16 accions d’un altre ti-
pus. Van visitar la Costa Daurada 124 periodistes especialitzats en Turisme 
i 2.850 professionals del sector turístic entre agents de viatges, operadors 
turístics i organitzadors professionals de congressos.

Durant el 2018 es van establir 12 acords de comàrqueting programats con-
juntament amb els principals operadors turístics de diferents mercats i pro-
ductes, amb l’ànim de reforçar les accions de suport a la comercialització 
dels productes de la Costa Daurada.

La campanya de publicitat de Costa Daurada en premsa escrita va comptar 
amb un total de 50 insercions dels originals de la Costa Daurada, de 19 re-
portatges sobre la destinació en premsa escrita especialitzada en turisme i 
viatges i de 3 especials sobre cultura, gastronomia i turisme d’interior distri-
buïts amb diaris d’Aragó, País Basc, Navarra, Lleida i Andorra.

La Costa Daurada ha renovat la creativitat per a la seva campanya de publici-
tat. Aquesta incorpora nous productes i diversifica més que mai l’oferta, tant 
pel que fa a l’activitat turística, com al públic i l’estacionalitat. 

El turisme familiar segueix sent el gran actiu associat als productes de lito-
ral, interior, gastronomia i patrimoni cultural. La nova campanya incorpora la  
imatge i potencia l’oferta d’especialització amb el turisme de negocis, l’eno-
turisme, el golf i el cicloturisme i ciclisme. La campanya renova la seva imat-
ge amb vuit originals i un eslògan comú: Costa Daurada, captura el moment!, 
un missatge que convida a l’acció i involucra l’espectador, fent-lo partícip de 
l’activitat que mostren les imatges. Alhora, l’ús d’aquesta expressió, pròpia 
de les xarxes socials, convida a viure, i a compartir amb la resta, l’experiència 
viscuda a la Costa Daurada.  

Els perfils de Costa Daurada a les xarxes socials es van anar consolidant i 
van experimentar un increment notable. Costa Daurada compta a Facebook 
amb  33050 seguidors (27.148 al 2017) i a Twitter amb  4.590 seguidors  
(3.809 al 2017) i 14.817 tuits (12.655 al 2017). Pel que fa a Instagram compta 
amb 12.486 seguidors (8.810 al 2017) i 181.842 imatges publicades (128.583 
al 2017) amb #costadaurada. 

La Costa Daurada va ser l’escenari de la 54a edició del RallyRACC Catalu-
nya-Costa Daurada, penúltima prova del Campionat del Món de la FIA de Ral-
lis del 2018, que va tenir lloc del 25 al 28 d’octubre. 

Al llarg del 2018 es va donar suport a entitats públiques i privades amb l’ob-
jectiu comú de promocionar el turisme a la Costa Daurada i les Terres de 
l’Ebre a través dels següents acords: 4 convenis de cooperació per un import 
de 143.015,00 €, 1 conveni per regular la concessió d’una subvenció per un 
import de 405.000,00 € i 13 actuacions de suport mitjançant subvencions 
nominatives per un import de 432.700,00 €.

El Patronat va atorgar subvencions per activitats que fomenten el desenvo-
lupament del turisme a municipis tant de la Costa Daurada com de les Terres 
de l’Ebre per valor de 100.000 €.  També va destinar 250.000 € en subvenci-
ons per a la promoció de productes agroalimentaris i artesans de qualitat, i a 
activitats firals i mostres de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre.

Es va coordinar la gestió conjunta d’una part significativa de l’impost de les 
estades turístiques recaptat pels municipis de Cambrils, Salou i Vila-seca. La 
Pineda Platja amb una inversió global de 900.000 €.

L’any 2018 en dades
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Passeig Torroja S/N
43007 Tarragona

Tel. (0034) 977 230 312
costadaurada@dipta.cat
www.costadaurada.info

@costadauradatur


