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5Introducció

L’any 2018 va ser declarat Any Europeu del Patrimoni Cultural i 
l’Agència Catalana de Turisme es va voler unir a aquesta iniciativa des 
de la vessant de la promoció del turisme cultural durant el 2018 i el 
2019, amb una dotació econòmica específica de 5.000.000 euros.

La present memòria pretén deixar constància de totes les accions 
que es van realitzar amb motiu de l’Any del Turisme Cultural 2018-
2019, tant aquelles organitzades per l’Agència Catalana de Turisme i 
els seus diferents Centres de Promoció Turística arreu del món, com 
aquelles impulsades per la Direcció General de Turisme, per les dife-
rents institucions de la Generalitat de Catalunya que tenen vinculació 
amb la cultura: l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, la Direcció 
General de Cultura Popular i Associacionisme  Cultural, l’Institut 

Ramon Llull i l’Institut Català d’Empreses Culturals, 
i els Patronats de Turisme de les Diputacions de les 

quatre províncies catalanes i Turisme de Barcelona.

La memòria inclou una explicació resumida de les ac-
cions així com els principals resultats obtinguts fins al mes 

de desembre de 2019, parant atenció al nombre d’assistents, 
la repercussió mediàtica, les publicacions en xarxes socials, 

entre altres indicadors, per tal de valorar les seves conseqüèn-
cies i considerar-les com un conjunt que ha fet possible aquest 

Any del Turisme Cultural 2018-2019.

Durant aquests dos anys, l’Agència Catalana de Turisme ha realitzat 
campanyes de publicitat de turisme cultural com la de La Ruta de 
l’Atzar o el Legends of Catalonia, així com accions promocionals a 
vuit països europeus i a sis mercats llunyans, centrant els seus es-
forços en mercats com els Estats Units, amb importants campanyes 
en plataformes com Smithsonian o Time Out.

L’Any del Turisme Cultural ha comptat amb nombrosos tallers d’inter-
canvi comercial i presentacions com el Buy Catalunya, així com 
viatges de premsa i familiarització, accions a xarxes socials i esdeve-
niments especials com els vinculats a la campanya d’internacionalit-
zació de Sant Jordi o la celebració del centenari de la salvaguarda de 
les pintures romàniques dels Pirineus.

Des de l’Agència Catalana de Turisme es demostra cada any que la 
cultura és, sens dubte, un dels valors presents en la promoció turísti-
ca del territori i aquesta memòria de l’Any del Turisme Cultural 2018-
2019 pretén servir de recordatori de tota la tasca realitzada en favor 
d’aquesta.

* Per a més informació sobre l’Any del Turisme Cultural consultar el web.

www.act.gencat.cat/any-del-turisme-cultural/
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L’Any del Turisme Cultural ha tingut com a repte posicionar la cultura 
com a eix clau i diferencial de la destinació, i en aquest desafiament 
el turisme ha tingut un paper fonamental: fer valer la cultura i contri-
buir a la seva sostenibilitat social i econòmica. 

Ha estat, doncs, un repte bidireccional en el qual la cultura potencia 
la singularitat dels atractius turístics culturals; per la seva banda, el 
turisme vetlla per la sostenibilitat de la cultura. 

Aquesta declaració d’àmbit europeu va ser una oportunitat per al Go-
vern de Catalunya per reivindicar el paper de la cultura i del patrimoni 
cultural, tant material com immaterial, com a factors clau de diferen-
ciació i singularització de les destinacions del territori català. 

L’Agència Catalana de Turisme ha reivindicat tot el patrimoni cultural, 
tant el més reconegut internacionalment com el més local i el que 
passa més desapercebut. Perquè el patrimoni cultural es troba a tot 
Catalunya i es vol procurar que hi hagi cada vegada més equilibri en 
els diferents territoris i que els fluxos econòmics derivats del turisme 
cultural arribin a tot arreu.

El que dóna identitat a una destinació, el que la caracteritza, és el seu 
llegat cultural. S’entén com a llegat cultural la llengua, els costums, 
les tradicions, l’arquitectura, la música, les arts, la gastronomia, la 
manera d’entendre la vida i tot allò que diferencia un territori d’un al-
tre. El llegat cultural de Catalunya es va voler donar a conèixer d’una 
manera especial durant l’Any del Turisme Cultural 2018-2019. 

Valorar els trets diferencials de la cultura catalana és fonamental, 
perquè constitueixen la seva riquesa, perquè són els actius més 
valuosos que tenen les destinacions. Per això s’ha de garantir la seva 
preservació, de manera que moltes més generacions de ciutadans i 

Repte

Singularització

Sostenibilitat
socioeconòmica

Cultura Turisme

Diferenciació  
i singularització
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turistes puguin gaudir d’aquesta riquesa. Per tal de potenciar aquests 
trets diferencials i garantir-ne la preservació cal donar-los a conèixer 
i compartir-los, reforçar allò que els fa diferents i mantenir la seva 
autenticitat. I tot això es pot fer també a través del turisme.

La singularitat de la cultura catalana, única en la seva identitat i que 
constitueix cadascuna de les destinacions del territori, és compartida 
alhora amb la cultura europea. El patrimoni cultural de cadascuna de 
les destinacions del territori europeu és, per això, una part del tot de 
la marca Europa com a destinació. 

Europa té una història i un patrimoni comuns pel que fa a esdeveni-
ments polítics, corrents culturals, econòmics i socials que han confi-
gurat al llarg dels segles la seva essència. I això és el que troben els 
visitants d’arreu del món a Catalunya, un territori singular i una expe-
riència compartida a través del turisme.

Els objectius de l’Any del Turisme Cultural 2018-2019 a Catalunya han 
estat els següents:

Vincular de forma més directa la cultura com a element diferenciador 
de la marca Catalunya.

Incrementar el volum d’ingressos per turista a partir d’una oferta  
d’experiències turístiques de més valor.

Fomentar la creació d’una oferta de qualitat orientada a una  
demanda de qualitat, a partir de la transformació dels recursos  
culturals en productes turístics vendibles.

Fer valer la riquesa de Catalunya com a destinació de destinacions 
autònomes, sostenibles i competitives, impulsant una millor  
distribució territorial de l’activitat turística.

Aprofitar l’oportunitat de treballar la desestacionalització remarcant  
el valor turístic de la cultura catalana.

Incrementar el consum d’experiències turístiques culturals  
dels visitants un cop són a Catalunya.

Maximitzar els beneficis que pot generar una cultura que s’aprofita 
del turisme també per als residents. 

·

·

·

·

·

·

·

Objectius

L’Any del Turisme Cultural 2018-2019
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El sector turístic i el sector cultural de Catalunya han estat plenament 
implicats en l’organització i execució de les diferents actuacions de 
l’Any del Turisme Cultural 2018-2019, siguin les de pròpia creació i 
implementació o les proposades pels departaments de Turisme i Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya. 

L’Any del Turisme Cultural va ser una proposta de l’Agència Catalana 
de Turisme, que forma part del Departament d’Empresa i Coneixe-
ment, treballant conjuntament i de manera coordinada amb el Depar-
tament de Cultura de la Generalitat, que al seu torn s’ha encarregat 
de la implementació d’un pla específic de promoció del patrimoni cul-
tural en el marc de l’Any del Patrimoni Cultural Europeu a Catalunya. 

Els patronats de Turisme de les diputacions i Turisme de Barcelona, 
que formen part del Consell de Direcció de l’Agència Catalana de 
Turisme, també han col·laborat estretament i han proposat accions de 
promoció del turisme cultural.

També les institucions, empreses i entitats culturals de Catalunya han 
fet arribar les accions que organitzen per fomentar la cultura catalana 
i que són d’interès per al turista, i l’Agència Catalana de Turisme n’ha 
fet àmplia difusió als seus canals. 

A més, també s’ha comptat amb el suport universitari per part de la 
Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge - Sant Antoni i la 
Facultat de Turisme de la Universitat de Girona i per part de la Uni-
versitat de Barcelona. Aquestes universitats han compartit l’Any del 
Turisme Cultural en múltiples presentacions i trobades i han aportat la 
seva expertesa. 

Implicació

L’Any del Turisme Cultural 2018-2019
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A banda de donar a conèixer l’Any del Turisme Cultural dins el mer-
cat català, l’Agència Catalana de Turisme ha prioritzat un seguit de 
mercats on s’han focalitzat les accions promocionals de l’Any, ja fos 
perquè en aquests mercats els turistes tenen un gran interès en el tu-
risme cultural, o bé perquè, tot i ser un mercat emissor important cap 
a Catalunya, la cultura no es trobava entre les motivacions principals 
de viatge i es volia aconseguir que ho comencés a ser.

Mercats

 · França
 · Alemanya
 · Rússia
 · Itàlia

 · Regne Unit i Irlanda
 · Espanya
 · Bèlgica
 · Països Nòrdics

 · Estats Units i Canadà
 · Austràlia
 · Xina

 · Japó
 · Xile
 · Corea

Mercats llunyans

Mercats  
de proximitat

L’Any del Turisme Cultural 2018-2019
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Per marcar l’estratègia i elaborar i implementar el Pla d’accions de 
l’Any del Turisme Cultural 2018-2019 de forma coordinada, es van 
crear uns òrgans de govern que van permetre facilitar la comunicació 
i organització entre les diferents institucions participants: el Comitè 
Executiu, el Comitè Tècnic i el Consell General.

Governança

Comitè executiu El Comitè Executiu es va reunir trimestralment per definir l’estratègia 
i consensuar les principals accions i pressupost. Va estar format per 
representants dels departaments de Cultura i Turisme de la Generali-
tat de Catalunya: 

.
·

·

.

.

·

.

·

.

.

·
.

.

.

.

.

.

.

Sr. Octavi Bono, Director General de Turisme
Sr. Xavier Espasa, Director General de l’Agència Catalana de Turisme fins agost de 
2018
Sr. David Font, Director General de l’Agència Catalana de Turisme des de setembre 
de 2018
Sr. Patrick Torrent, Director Executiu de l’Agència Catalana de Turisme
Sra. Carme Rubió, Subdirectora General de Desenvolupament Turístic i Territorial de 
la Direcció General de Turisme
Sr. Jordi Secall, Director de Màrqueting Estratègic de l’Agència Catalana de Turisme, 
membre fins novembre de 2018
Sr. Damià Serrano, Director de Màrqueting d’Experiències i Recerca de l’Agència 
Catalana de Turisme, membre des de gener de 2019
Sra. Bea Nubiola, Cap de Marques de l’Agència Catalana de Turisme i Coordinadora 
de l’Any del Turisme Cultural, actuant com a secretària del Comitè Executiu
Sr. Jusèp Boya, Director General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni i Director 
de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, membre fins juny de 2018
Sra. Elsa Ibar, Directora General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, membre 
des de juny de 2018
Sra. Magda Gassó, Cap del Servei de d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
Sra. Mª Àngels Blasco, Directora General de Cultura Popular i Associacionisme Cul-
tural
Sr. Eduard Aizpun, Gerent de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, membre fins 
setembre de 2019
Sr. Manuel Forcano, Director de l’Institut Ramon Llull, membre fins juny de 2018
Sra. Iolanda Batallé, Directora de l’Institut Ramon Llull, membre des de juny de 2018
Sr. Xavier Díaz i Vilanova, Director de l’Institut Català de les Empreses Culturals, 
membre fins novembre de 2018
Sr. Miquel Curanta, Director de l’Institut Català de les Empreses Culturals, membre 
des de novembre de 2018
Sra. Paula Mateo, Co-coordinadora de l’Any del Turisme Cultural de l’Agència Catala-
na de Turisme, membre des de setembre de 2018
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Comitè tècnic El Comitè Tècnic es va reunir mensualment per executar els en-
càrrecs del Comitè Executiu, vetllar per l’acompliment de les accions 
promocionals i decidir sobre el dia a dia. Va estar format per:

.
·

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sr. Patrick Torrent, Director Executiu de l’Agència Catalana de Turisme
Sr. Damià Serrano, Director de Màrqueting d’Experiències i Recerca de l’Agència 
Catalana de Turisme, membre des de gener de 2019
Sra. Blanca Cros, Cap de Programes Europeus de l’Agència Catalana de Turisme i 
integrant del Grup de treball de turisme cultural a la xarxa NECSTOUR
Sra. Rosalia Pont, Cap de Marques de l’Agència Catalana de Turisme, membre fins 
desembre de 2018
Sra. Bea Nubiola, Cap de Marques de l’Agència Catalana de Turisme i Coordinadora 
de l’Any del Turisme Cultural
Sra. Paula Mateo, Co-coordinadora de l’Any del Turisme Cultural de l’Agència Catala-
na de Turisme, membre des de setembre de 2018
Sra. Maria Boada, Cap del servei d’Informació i Difusió Turística de la Direcció Gene-
ral de Turisme, membre fins gener de 2019
Sra. Meritxell Caudet, Cap del servei d’Informació i Difusió Turística de la Direcció 
General de Turisme, membre des de febrer de 2019
Sra. Clara Plana, Cap del Servei de Planificació Turística de la Subdirecció General de 
Programació Turística de la Direcció General de Turisme
Sra. Mercè Costa, Arquitecte del Servei Arquitectònic de la Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni
Sra. Isabel Picallo, Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, mem-
bre fins 2018
Sr. Damià Martínez, Cap de l’Àrea de Públics de l’Agència Catalana Patrimoni Cultural
Sra. Mònica Beltran, Sponsorpship & Bussiness Development de l’Institut Ramon 
Llull, membre fins juny de 2019
Sr. Àlex Hinojo, Digital Officer de l’Institut Ramon Llull, membre des de setembre de 
2019
Sra. Mònica Arús, Gerent de l’Institut Català de les Empreses Culturals
Sra. Verònica Guarch, Cap del Servei de Recerca i Protecció de la Direcció General 
de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
Sra. Cristina Sanchis, Cap de Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció Gene-
ra de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
Dr. Jordi Tresserras, Expert en turisme cultural, Director del Laboratori de Patrimoni 
i Turisme Cultural i Coordinador del Postgrau en Territoris Creatius i Turisme Cultural 
de la Universitat de Barcelona
Dra. Dolors Vidal, Experta en turisme cultural i Directora de la Càtedra de Gastrono-
mia, Cultura i Turisme Sant Antoni-Calonge de la Universitat de Girona
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Consell General El Consell General es va reunir en quadrimestres des del segon 
semestre del 2017 per proposar actuacions i formes per desenvolu-
par-les i consensuar les decisions importants. Les reunions es van 
realitzar el 18 de juliol de 2017, el 15 de novembre de 2017, el 23 de 
febrer de 2018, el 13 de juny del 2018, el 29 d’octubre de 2018, el 21 
de març de 2019, el 5 de juliol de 2019 i el 9 de desembre de 2019. 
Aquest consell va estar format per:

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sr. Octavi Bono, Director General de Turisme
Sr. Xavier Espasa, Director General de l’Agència Catalana de Turisme, membre fins 
juny de 2018
Sr. David Font, Director General de l’Agència Catalana de Turisme, membre des de 
juny de 2018
Sr. Patrick Torrent, Director Executiu de l’Agència Catalana de Turisme
Sra. Carme Rubió, Subdirectora General de desenvolupament turístic i territorial
Sr. Jordi Secall, Director de Màrqueting Estratègic de l’Agència Catalana de Turisme, 
membre fins febrer de 2019
Sr. Damià Serrano, Director de Màrqueting d’Experiències i Recerca de l’Agència 
Catalana de Turisme, membre des de febrer de 2019
Sra. Bea Nubiola, Responsable de Turisme Cultural de l’Agència Catalana de Turisme 
Secretària del Comitè Executiu
Sra. Paula Mateo, Co-coordinadora de l’Any del Turisme Cultural de l’Agència Catala-
na de Turisme, membre des de setembre de 2018
Sra. Blanca Cros, Cap de Programes Europeus de l’Agència Catalana de Turisme, 
integrant del Grup de treball de turisme cultural a la xarxa NECSTOUR
Sr. Jusèp Boya, Director General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni i Director 
de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, membre fins el juny de 2018
Sra. Elsa Ibar, Directora General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, membre 
des de juny de 2018
Sra. Magda Gassó, Subdirectora General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
Sra. Mª Àngels Blasco, Directora General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció 
Cultural
Sr. Eduard Aizpun, Gerent de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, membre fins 
setembre de 2019
Sr. Manuel Forcano, Director de l’Institut Ramon Llull, membre fins juny de 2018
Sra. Iolanda Batallé, Directora de l’Institut Ramon Llull, membre des de juny de 2018
Sr. Xavier Díaz i Vilanova, Director de l’Institut Català de les Empreses Culturals, 
membre fins novembre de 2018
Sr. Miquel Curanta, Director de l’Institut Català de les Empreses Culturals, membre 
des de novembre de 2019
Sra. Mercè Sabartés, Cap de Gestió de Públics de la Fundació Miró 
Sra. Deirdre Haughen, Cap de Gestió de Públics del Museu Picasso
Sr. Josep Altayó, Director General de LARSA Montserrat
Sr. Xavier Bas, Subdirector General de Públics de la Fundació Catalunya La Pedrera
Sr. Aleix Pratdepàdua, responsable de desenvolupament de vendes i màrqueting de 
la Fundació del Gran Teatre del Liceu, membre fins setembre de 2019
Sra. Gemma Pujol, Departament Comercial i Desenvolupament de Territori de la Fun-
dació del Gran Teatre del Liceu
Sra. Raquel Rodríguez, Responsable de visites del Palau de la Música Catalana
Sra. Marta Otzet, Directora de Màrqueting i Comunicació de la Fundació Junta Cons-
tructora de la Sagrada Família
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Consell General .
.

.
·
.

.

.

.

.

.

.

.

.

·
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sra. Elisabet Pueyo, Directora de Màrqueting del Museu Nacional d’Art de Catalunya
Sra. Laura Moreno, Responsable del Club Cultura i Identitat del Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona
Sra. Marta Farrero, Directora tècnica del Patronat de Turisme Diputació de Tarragona
Sr. Juli Alegre, Director del Patronat de Turisme Diputació de Lleida
Sr. Francesc Vila, Gerent de Serveis de Turisme de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local de la Diputació de Barcelona
Sra. Mercedes Garcia, Directora de Turisme de Lleure de Turisme de Barcelona
Sra. Maria Parrilla, Directora de Barcelona Cultura de Turisme de Barcelona
Sr. Carles Roig, Vicepresident de l’Associació de Guies de Turisme de Catalunya
Sra. Àngels Margarit, Directora del Mercat de les Flors
Sra. Gina Solé, Membre del Consell General de MONUMENTA
Sr. Jordi Miró, Vocal del Consell Comarcal de la Conca de Barbarà i representant de 
La Ruta del Cister
Sr. Jaume Salvat, Departament d’Innovació Turística d’Eurecat - Paisatge dels Genis
Sra. Vikki Benito, Directora de Promoció Turística i Congressos del gremi d’Hotels de 
Barcelona
Sr. Ivan Besora, President d’Adifolk
Sra. Caroline Couret, Coordinadora de la Xarxa de Turisme Creatiu
Sra. Diane Dodd, Directora de l’Institut de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme
Sra. Maria Boada, Representant de les oficines de turisme de la Generalitat, membre 
fins gener de 2019
Sra. Meritxell Caudet, Representant de les oficines de turisme de la Generalitat, 
membre des de febrer de 2019
Sr. Jaume León, Director General Lleida i tu
Sr. Dani Font, Gerent de Catalonia Sacra
Sra. Pilar Roca, Directora de Màrqueting, Comunicació i Sistemes de l’Institut de 
Cultura de Barcelona
Sr. Ramon Buxó, coordinador Xarxa Territorial Museus de les comarques de Girona
Sra. Aurèlia Cabot, Museus de Barcelona. Cap de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona
Sr. Marià Marín, Vicepresident del Gaudí Research Institut i Secretari Tècnic del Gremi 
de Llibreters
Dr. Jordi Tresserras, Expert en turisme cultural. Director del Laboratori de Patrimoni 
i Turisme Cultural i Coordinador del Postgrau en Territoris Creatius i Turisme Cultural 
de la Universitat de Barcelona
Dra. Dolors Vidal, Experta en turisme cultural. Directora de la Càtedra de Gastrono-
mia, Cultura i Turisme Sant Antoni-Calonge de la Universitat de Girona.
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Les diferents entitats i empreses que han participat en l’Any del Turis-
me Cultural van organitzar un seguit d’accions durant el 2018 i 2019 
per tal d’apropar la cultura catalana als diferents mercats. Es van 
organitzar diverses actuacions adreçades tant al públic professional 
com final, de Catalunya i d’àmbit internacional. 

A més de les accions exposades en aquesta memòria duran l’Any del 
Turisme Cultural, l’Agència Catalana de Turisme ha comunicat més de 
250 accions organitzades per empreses i entitats del sector cultural i 
recollides en el dossier de l’Any del Turisme Cultural 2018 i el dossier 
del 2019. Els canals on s’han comunicat són: blog Catalunya és casa 
teva “Viu la cultura catalana”, xarxes socials Catalunya Experience a 
tots els mercats prioritaris, blogs de l’Agència Catalana de Turisme 
als mercats prioritaris, campanyes de publicitat i col•laboracions amb 
mitjans de comunicació. Aquest reforç de la comunicació dels dife-
rents esdeveniments organitzats a Catalunya han permès difondre el 
missatge de l’Any del Turisme Cultural arreu del món.

Accions organitzades per l’Agència Catalana 
de Turisme 

Publicacions
L’any del turisme cultural ha estat present en tots els canals de 
l’Agència Catalana de Turisme i, a més s’han creat canals específics 
per aquest Any del Turisme Cultural com els dossiers de 2018 i 2019 
i diverses publicacions adreçades a públic final d’àmbit de turisme 
cultural:

Accions Any del
Turisme Cultural
2018-2019

L’Any del Turisme Cultural 2018-2019

Catàleg Catalunya, Descobreix i viu l’art i la cultura

Catàleg que pretén oferir una visió general del turisme cultural que es 
pot gaudir a Catalunya. Es va llançar l’1 de febrer de 2018 i està editat 
en vuit idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany, italià, rus i 
holandès.

Catàleg Ciutats, Pobles i Viles de Catalunya

Catàleg que pretén proposar la visita als pobles amb encant i les 
ciutats i viles amb caràcter de Catalunya. Es va llançar l’1 de gener de 
2019.

http://act.gencat.cat/any-del-turisme-cultural/
http://act.gencat.cat/any-del-turisme-cultural/
http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions/
http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions/
http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions
http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions/
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Mapa-guia de les Rutes de Catalunya

Mapa-guia de sis grans rutes per recórrer Catalunya a partir de rutes 
que incorporen la cultura com a eix principal, combinant-la amb la 
natura. Es va llançar l’1 de gener de 2019.

Cultura Pirineus

Publicació editada el 2019 des del Programa Pirineus, amb l’objectiu 
de posar en valor el patrimoni cultural tangible i intangible de la des-
tinació Pirineus. Es va editar en 7 idiomes: Català, castellà, anglès, 
francès, alemany, holandès i hebreu.

Fulletó Agenda cultural de Catalunya

Recull de les principals dates de l’agenda cultural catalana, proposa-
da per mesos, sense dates concretes. Es va llançar l’1 de gener de 
2019.

Revista Catalunya Experience

Publicació que mostra un punt de vista molt concret i diferenciat de 
l’oferta turística, tant l’intern com als dels principals mercats emis-
sors. L’any 2019 la publicació es va centrar en les 6 rutes culturals 
per viure Catalunya i recórrer-la en vehicle motoritzat. Té una tirada 
de 5.000 exemplars, agrupats en dues publicacions trilingües (català, 
castellà i francès i anglès, alemany i rus).

Fulletons de les Rutes temàtiques

La Direcció General de Turisme amb la col·laboració de l’Agència 
Catalana de Patrimoni Cultural va va llançar durant el 2018 i el 2019 
nous fulletons de Rutes del Romànic i del Modernisme. 

Aquestes publicacions estan a disposició del públic final a les ofici-
nes de turisme, al preu de venda de 3€. Les versions en català es van 
posar a la venda el gener de 2019 i les de castellà i anglès a l’agost 
d’aquest mateix any. Hi ha dues publicacions més en procés d’edi-
ció, Rutes del Gòtic i una altra sobre el patrimoni industrial, ambdues 
previstes per al Pla Editorial de 2020.

http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions
www.catalunya.com/publicacions
http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions
 www.visitpirineus.com/ca
 www.visitpirineus.com/ca
http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions
www.catalunya.com/publicacions
http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions
www.catalunya.com/publicacions
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/emo_publicacions/emo_turisme1/emo_rutes_artistiques/
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Destacades

Roadshows

L’Agència Catalana de Turisme, en col·laboració amb ACCIÓ i/o Turis-
me de Barcelona i aprofitant la xarxa d’Oficines a l’exterior de l’ACT, 
organitza anualment diferents Missions Empresarials i Institucionals 
en el format de Roadshows, amb l’objectiu de presentar la Destinació 
Catalunya/Barcelona i crear una plataforma B2B per les empreses ca-
talanes del sector turístic en els mercats de llarga distància. Aquests 
viatges internacionals on hi ha participat una mitja de 15 empreses i 
entitats de turisme, es focalitzen en tres apartats:

· Learning sessions: sessions per aportar coneixement a les empreses 
i entitats participants sobre els mercats que es visiten, de la mà, en 
primera instància dels Directors i Directores de les Oficines a l’exterior 
de l’ACT, però també d’experts en cada mercat, amb l’objectiu de 
facilitar la comprensió de les claus d’èxit per a la comercialització dels 
seus productes. 

· Workshop B2B: sessions comercials amb Agències i Operadors, 
compradors potencials dels mercats, a qui les empreses participants 
poden presentar les seves propostes 

· Networking: sessions de networking amb empreses del sector català 
participants, així com operadors del trade.

El 2018 es van celebrar els Roadshows als Estats Units, del 12 al 16 
de febrer de 2018, a les ciutats de San Francisco, Los Angeles i Chi-
cago i del 23 al 27 d’abril de 2018, a les ciutats de Washington, Nova 
York i Toronto; amb la participació de 21 empreses catalanes. En 
aquesta ocasió es va dur a terme l’Acte SomCultura Tour, celebrat a 
Washington el 23 d’abril de 2018, en el marc del Roadshow i de l’Any 
del Turisme Cultural 2018. A la presentació i al workshop van assis-
tir 20 operadors i a l’acte del SomCultura Tour 10 operadors més, 
un total de 30. També es van fer Roadshows a la Xina del 22 al 26 
d’octubre de 2018, a les ciutats de Xangai, Chengdu i Guangzhou i a 
Austràlia del 26 al 30 de novembre de 2018, a les ciutats de Melbour-
ne, Sidney i Brisbane amb la participació de 9 empreses catalanes. 
En aquest Roadshow també es va celebrar l’Acte SomCultura Tour a 
Sydney el 27 de novembre de 2018, en el marc de l’Any del Turisme 
Cultural 2018. Van assistir un total de 40 operadors a la presentació i 
al workshop més 16 operadors a l’acte del SomCultura Tour, per tant, 
un total de 56.

El 2019 els Roadshows van ser a Sud-amèrica del 25 al 29 de març 
de 2019, a les ciutats de Rio de Janeiro, Buenos Aires i Santiago de 
Xile i al Sud-est Asiàtic del 25 al 29 de novembre de 2019, a les ciu-
tats de Tòquio, Osaka i Seül.

Roadshow Washington 2018

Roadshow Sydney 2018
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SomCultura Tour

Ha estat una de les accions més potents de les realitzades en el marc 
de l’Any del Turisme Cultural. En col·laboració amb els ens territorials 
de promoció turística, el SomCultura Tour presenta davant d’opera-
dors turístics, mitjans de comunicació i influenciadors internacionals 
l’oferta de turisme cultural a Catalunya, una de cada zona, a través 
d’una ruta per tot el territori que permet conèixer el patrimoni cultu-
ral i natural. Les presentacions van tenir una dinàmica innovadora 
i, la majoria d’elles, van estar relacionades amb esdeveniments de 
referència vinculats amb Catalunya, com l’Exposició de Miró al Gran 
Palais a París; l’Smithsonian a Washington o l’exposició sobre Gaudí 
a Valparaíso.

Per a més informació es pot consultar l’esdeveniment concret per 
mercats seguint la pàgina. Washington (p. 77), Hamburg (p. 45), París 
(p. 55) i Sydney (p. 66) han estat les parades d’aquesta acció el 2018. 
Londres (Regne Unit), Amsterdam (p. 53), Valparaíso (p. 79) i Hong 
Kong (p. 67) del 2019.

BUY Catalunya & Culture

El 2018, la trobada comercial més important de l’any va estar dedica-
da a la cultura. Un total de 174 empreses i entitats del sector turístic 
català es van reunir amb 124 operadors turístics de 33 mercats inter-
nacionals per donar-los a conèixer la seva oferta i poder comercialit-
zar-la posteriorment en els seus països. En total es van dur a terme 
més de 2.500 entrevistes amb l’objectiu de generar negoci entre les 
entitats i empreses catalanes i els operadors turístics convidats. Els 
124 operadors turístics participants procedien dels mercats següents: 
Alemanya, Armènia, Àustria, Bielorússia, Bèlgica, Brasil, Canadà, 
Dinamarca, Eslovàquia, Espanya, Estats Units, Finlàndia, França, 
Hongria, Índia, Israel, Itàlia, Japó, Letònia, Moldàvia, Països Baixos, 
Perú, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Rússia, Singa-
pur, Suïssa, Taiwan, Ucraïna, Xile i la Xina.

Amb posterioritat a la trobada comercial, els operadors participants 
van tenir l’oportunitat de conèixer l’oferta turística catalana de primera 
mà mitjançant diversos viatges de familiarització. L’Agència Catalana 
de Turisme organitza el Buy Catalunya amb una periodicitat biennal 
gràcies a la seva xarxa d’Oficines de Promoció Turística a l’exterior, 
que, entre altres funcions, treballa tot l’any amb els mercats emissors 
per generar oportunitats de negoci com aquesta. Aquest gran works-
hop és una de les accions que més valora el sector, ja que dóna a les 
empreses catalanes la possibilitat de comercialitzar el seu producte 
a centenars d’operadors, sense necessitat de desplaçar-se i amb un 
cost mínim.
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El 2019 es va celebrar el centenari de l’operació per a recuperar les 
pintures romàniques de les esglésies del Pirineu català i evitar la seva 
venda i exportació als museus nord-americans. En aquest sentit, 
l’Agència Catalana de Turisme, que treballa per incentivar la des-
concentració, la desestacionalització, la diversificació i l’augment de 
la despesa en turisme, va aprofitar l’efemèride per a desenvolupar, 
emmarcat en l’Any del Turisme Cultural, un projecte d’agermanament 
amb els museus americans, el MNAC i els altres museus catalans que 
contenen art romànic català i el territori pirinenc. 

L’objectiu principal va ser, d’una banda, promoure fluxos de visitants 
de museus americans cap al MNAC, que conté la principal col·lecció 
d’art romànic del món i, d’altra banda, cap a altres museus catalans, 
és a dir, cap als indrets dels Pirineus on s’ubiquen les esglésies romà-
niques que contenien originalment aquestes pintures. Per tant, l’acció 
promocional que es va desenvolupar volia estimular la creació de 
producte de turisme cultural al territori pirinenc i que aquest pogués 
ser comercialitzat als cercles especialitzats del mercat americà.

Per desenvolupar aquest projecte, referent al fil narratiu, la novel·la 
Strappo, de Martí Gironell, es va traduir a l’anglès i va ajuda a donar 
guió a la iniciativa. A més, el territori pirinenc hi va voler participar ac-
tivament amb tot un seguit d’actes organitzats de manera sostinguda 
durant tot l’any.

Les accions que l’Agència Catalana de Turisme i els Patronats de 
Turisme de les Diputacions i Turisme de Barcelona van realitzar en el 
marc d’aquest projecte van ser:

Presentació del programa d’accions de promoció turística adreçat 
al mercat dels Estats Units el 15 de març del 2019 a Tremp.
Viatge de premsa i de familiarització del 2 al 7 de maig de 2019 
amb 9 operadors turístics i 4 periodistes per conèixer el context 
dels Pirineus, d’on van ser extretes les pintures murals, la col•lec-
ció del Museu Nacional d’Art de Catalunya a Barcelona i la del 
Museu Episcopal de Vic. El viatge va recórrer els Pirineus i Paisat-
ges de Barcelona i va finalitzar a Barcelona ciutat.
Workshop el 6 de maig de 2019 a Vic, entre els prescriptors convi-
dats al viatge i 7 agències receptives catalanes que treballen el 
turisme cultural.
Presentació de cultura catalana i art romànic el 18 juny de 2019 
a Boston, on van participar 40 agents de viatges, touroperadors i 
premsa i el 19 de juny de 2019 a Nova York, amb l’assistència de 
15 periodistes i influencers.
Campanya de comunicació online i offline amb la revista Time 
Out durant el segon semestre del 2019. Veure més informació de 
la campanya a la pàgina 25.

Operation Romanesque 
Art

.

.

.

.

.

.

Fam Trip i Press Trip al Pirineu

Presentació a Boston
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Amb la intenció que la tradició del llibre i la rosa de Sant Jordi sigui 
coneguda arreu l’Agència Catalana de Turisme va organitzar accions 
promocionals adreçades a públic final i professional, per tal de donar 
a conèixer la cultura catalana a través d’aquesta tradició.

Roda de premsa de llançament de la campanya de Sant Jordi amb el 
Gremi de Llibreters.

Trobada entre periodistes a la Casa de les Punxes el 23 d’abril de 
2018 en la qual els professionals locals van conèixer periodistes d’al-
tres mercats per donar-lo a conèixer de primera mà el què significa la 
Diada de Sant Jordi per Catalunya, i després els periodistes europeus 
van recórrer diferents escenaris de llibres al llarg del territori català en 
un viatge batejat com a “Meet the press Sant Jordi”. 

Meet the press Sant Jordi. Amb motiu de la diada de Sant Jordi, 
l’Agència Catalana de Turisme va organitzar un viatge de premsa mul-
timercat del 22 al 26 d’abril de 2018 amb l’objectiu de descobrir les 
diverses propostes de rutes vinculades a escenaris de literatura cata-
lana i internacional de Barcelona, Costa Brava i Paisatges Barcelona. 

Des dels Estats Units, 2 periodistes van participar en aquest press 
trip i s’han escrit articles a REMonline i a Travel Life Magazine. Des 
del Benelux es van publicar tres reportatges. Un primer a The Bulletin, 
un altre a Travel Book i un darrer a Espanje!. Des del Regne Unit es 
va publicar un reportatge a The Sun, a The Scotsman i a Manchester 
Evening News. Des d’Itàlia, el viatge ha comptat amb la participació 
d’una periodista del diari Il Giornale, de tirada nacional. Des dels Paï-
sos Nòrdics, es va aprofitar el viatge per convidar a una blogger i un 
videògraf per documentar Sant Jordi. Es van fer diverses publicacions 
online, tant al blog com a les xarxes socials i també es va compartir 
un vídeo del viatge. Des de Rússia, el viatge va estar pensat per a 
l’equip del programa “Ciutadà del món”, del canal de viatges rus El 
meu planeta. Des d’Alemanya es va publicar un reportatge a 55 plus 
mag i des de França es van publicar reportatges a Sortir à Rouen, 
K-livre i 716 La Vie.

Altres esdeveniments. A Singapur, del 21 al 29 d’abril del 2018, el 
Centre de Promoció Turística d’Àsia Pacífic va organitzar accions al 
carrer i online al voltant de Sant Jordi, amb la col•laboració de la Casa 
Batlló. Veure més informació a la pàgina 64.

A Seül es va organitzar una gran posta en escena a la llibreria Kyobo 
per celebrar Sant Jordi, aprofitant l’exposició de Yann-Arthus Ber-
trand. Veure més informació a la pàgina 64.

L’esdeveniment de Sant Jordi a Tòquio va tenir lloc al Rakuten Café 
de Shibuya. Veure més informació a la pàgina 64.

Internacionalització de 
Sant Jordi

Reportatge a REMonline

Reportatge a Sortir à Rouen

Reportatge a Il Giornale

Reportatge a The Scotsman
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Internacionalització de 
Sant Jordi

Al mercat de Paddington de Sydney també es van realitzar accions 
pel dia de Sant Jordi. Veure més informació a la pàgina 64.

Des del Centre de Promoció Turística del Benelux es va llançar una 
campanya de tematització al Facebook en ocasió de Sant Jordi. Veu-
re més informació a la pàgina 50.

El 20 d’abril de 2018 i del 2019, a Torí es va organitzar una activitat 
lligada al turisme familiar i cultural per celebrar la diada de Sant Jordi. 
Veure més informació a la pàgina 41.

Del 8 al 28 d’abril de 2019 el Centre de Promoció Turística d’Itàlia va 
llançar una campanya de comunicació amb la llibreria La Feltrinelli, 
principal cadena de llibreries a Itàlia, per a la celebració de la Diada 
de Sant Jordi. Veure més informació a la pàgina 44.

L’Agència Catalana de Turisme participa amb un mostrador a la 
celebració de la Diada de Sant Jordi al Borough Market i al Camden 
Market de Londres. Veure més informació a la pàgina 82.

El 21 d’abril de 2018 es va celebrar la Festa de Sant Jordi a Moscou 
en el marc de l’acció “Nits a les biblioteques”. Veure més informació a 
la pàgina 76.

BooksAndRoses. Des de fa uns anys les diferents activitats que es 
programen al voltant del 23 d’abril arreu del món s’emmarquen en 
la iniciativa de la campanya #BooksAndRoses, del Diplocat. El 2018 
i 2019, el marc de l’Any del Turisme Cultural,  l’Agència Catalana de 
Turisme ha acollit la iniciativa.

Aquesta campanya, que inclou tant la pàgina web www.booksandro-
ses.cat, com el hashtag #BooksAndRoses i els perfils de Twitter
@BooksRosesWorld i Facebook @booksandrosesworld, pretén mos-
trar la gran diversitat d’organitzadors i esdeveniments que hi ha al 
món al voltant del 23 d’abril. En l’edició de Books And Roses de 2018 
es van enregistrar 114 esdeveniments al web i van participar 85 ciu-
tats de 36 països diferents. En l’edició de 2019 es van enregistrar 104 
esdeveniments i van participar 86 ciutats de 37 països diferents.
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Catalunya a la Revista digital Smithsonian Magazine

Del 15 de juny al 15 de setembre de 2018, en el marc del festival 
Folklife de la institució Smithsonian a Washington, on es va convidar a 
Catalunya des del seu vessant cultural, l’Agència Catalana de Turisme 
en col·laboració amb tots els patronats de turisme de Catalunya va 
publicar un seguit de peces amb continguts editorials online a la re-
vista Smithsonian Magazine. L’objectiu era a conèixer el territori català 
i la seva gran diversitat d’oferta de turisme cultural principalment.

La campanya va obtenir com a resultats un total de 3.667.576 im-
pressions amb un CTR del 0,22%. L’editorial va obtenir les 482,695 
impressions. Els articles “10 Reasons to Make Catalonia Your Next 
Travel Destionation” i “Discover 20 Must-See Places in Catalonia” van 
rebre un total de 7.902 visualitzacions I els lectors van passar 3:02 i 
2:57 minuts de mitja en cada article. Els bàners van obtenir un CTR 
del 0,20% i la Native Promotion al Facebook va obtenir un CTR del 
1,12%. L’emplaçament de publicitat va obtenir un CTR del 0,14% i 
l’emplaçament en versió mòbil un CTR del 0,18%.

Tematització cultural als estands de les fires turístiques
amb Cabina multisensorial de Realitat Virtual

Les fires genèriques del 2018 i 2019 van estar tematitzades amb l’Any 
del Turisme Cultural. El màrqueting experiencial és un dels elements 
claus en l’estratègia digital de l’Agència Catalana de Turisme per tal 
de promocionar els atractius turístics de Catalunya. Amb la cabina 
multisensorial i immersiva els visitants han pogut experimentar un 
viatge als aspectes principals de la cultura catalana, des de les festes 
populars, la riquesa del patrimoni històric i arquitectònic, afegint 
alguns aspectes de l’agricultura i acabant amb una visió de futur que 
ens mostra la visió futurista de la Sagrada Família quan es finalitzi 
l’obra. Tot això acompanyat per moviment, fragàncies i canvis de 
temperatura.

Accions de promoció del Turisme Industrial

L’Agència Catalana de Turisme ha donat suport a la Xarxa de Turisme 
Industrial de Catalunya (XATIC) a la promoció del turisme industrial, en 
concret a través de diverses accions.

Fam Trip i workshop de Turisme Industrial. A aquest viatge, que es 
va realitzar del 18 al 20 d’abril de 2018, es van convidar 12 operadors 
turístics de França, Alemanya i Itàlia a conèixer de primera mà el lle-
gat industrial de Catalunya de les destinacions Costa Brava. Barcelo-
na i Paisatges Barcelona, i finalitzar la seva estada amb un workshop 
el 21 d’abril de 2018 amb empresaris del sector en 
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el marc de B-travel, la secció centrada en turisme industrial organitza-
da per El Generador dins la Fira de Turisme de Catalunya B-Travel.

La fira B-industrial va comptar amb diferents estands que van oferir 
l’oferta de turisme industrial catalana i també internacional, i on tam-
bé hi va haver una Àrea d’Activitats per al públic amb demostracions, 
tastets, jocs, tallers, entre altres. Paral·lelament al saló, dins de les 
Jornades es van fer presentacions de productes i projectes de turis-
me industrial, tallers-debats, visites i cocktail-networking.

Blog Trip de Turisme Industrial. Coincidint amb la Setmana del Tu-
risme Industrial que cada any organitza la Xarxa de Turisme Industrial 
a Catalunya, del 24 al 27 d’octubre de 2019, es van convidar bloguers 
espanyols a conèixer de primera mà el llegat industrial de les destina-
cions Costa Barcelona, Costa Daurada i Terres de l’Ebre. Aquest blog 
trip representava el tret de sortida de la Setmana del Turisme Indus-
trial organitzada per la XATIC per apropar al visitant català la seva 
oferta d’una manera amena. Una de les apostes d’èxit anual ha estat 
el Bus a Cegues, amb la que els participants no coneixen què visita-
ran de l’oferta de turisme industrial a Catalunya fins al darrer moment.

Campanya de Publicitat “La ruta de l’atzar”

“La ruta de l’atzar” ha estat la proposta per incentivar a recórrer Ca-
talunya més enllà de Barcelona, realitzant una ruta que té com a eix 
vertebrador el ric patrimoni cultural material i immaterial de Catalunya. 
Aquesta campanya comprèn: gràfiques a diversos mitjans de comu-
nicació escrits online i offline i un espot que apunta a una landing que 
descriu les sis grans rutes per Catalunya.

El vídeo de “La Ruta de l’Atzar” ha rebut reconeixements internacio-
nals en diversos concursos i festivals del sector: Premi al Millor film 
turístic del món 2018 concedit pel Comitè Internacional de Films Tu-
rístics (CIFFT) després d’endur-se el premi Grand Prix en 14 festivals 
que formen part d’aquest circuit: The Golden City Gate (ITB) –Ale-
manya– , Tourfilm Riga –Letònia–, ITFF-Bulgaria “On the East Coast of 
Europe”, Istanbul International Tourism Film Festival –Turquia–, Terres 
Travel Festival - Films & Creativity –a Terres de l’Ebre, Catalunya–, 
Tourfilm Karlovy Vary –República Txeca–, ART&TUR - International 
Tourism Film Festival –Portugal–, New York Festivals, US International 
Film & Video Festival –Estats Units–, Following the Equator – Maldi-
ves–, Corporate Media & TV Awards –Cannes–, Tour Film Festival –
Zagreb–, FILMAT –Polònia– i Amorgos –Grècia–.

També va quedar finalista als Premis Genio 2019 (Gijón) i va tenir 
PREMI categoria City & Regional Marketing al Belgian Corporate 
Video Festival 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=Qp2i-FwIKPQ
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Tematització cultural del Microsite Catalunya és Casa Teva

A partir de l’abril de 2018 i durant tot el 2019 el microsite “Catalunya 
és casa teva” va tenir una agenda cultural i va estar tematitzat amb 
cultura, incloent-hi totes les propostes d’experiències culturals a fer a 
Catalunya. Des del 2018 el rebot d’usuaris a la web és gairebé inexis-
tent, ja que l’usuari que hi arriba no marxa i està força interessat, 
arribant a passar uns 16 minuts de mitja.

Legends of Catalonia és el primer joc de realitat virtual pensat per a 
promocionar Catalunya. A través de la realitat virtual, la campanya 
crea una experiència totalment immersiva basada en la llegenda de 
Sant Jordi i protagonitzada per cinc celebrities catalanes. El jugador 
descobreix, prova a prova, sis llocs emblemàtics de Catalunya amb la 
seva història, natura, gastronomia i cultura catalanes. 

Ha estat una campanya de branded content amb l’objectiu de posi-
cionar Catalunya com una destinació de turisme cultural als Estats 
Units del 8 d’octubre al 31 de desembre de 2018 i al Regne Unit del 3 
de juny al 31 de juliol de 2019. El pla de comunicació de la campan-
ya va comptar amb accions innovadores com street murals al Soho, 
Canal Street, Londres i Manchester; un autobús vinilat on es va poder 
jugar al videojoc; la projecció dels teasers del videojoc a les pantalles 
de Times Square i Picadilly Circus i execució d’una APP voice per 
Alexa a Regne Unit, entre d’altres. 

Durant aquests dos anys, Legends of Catalonia ha rebut més de 
220.000 descàrregues a Play Station i els murals al carrer han rebut 
més de 500.000 visites setmanals a les tres ciutats. La suma d’im-
pressions dels elements de la campanya van ser de 6.5 milions entre 
els Estats Units i Regne Unit i va aconseguir un CTR global per sobre 
dels benchmarks del mercat: quasi 20%. També es van superar els 
70 milions de visualitzacions entre els dos països i la ràtio d’interacció 
també va ser molt favorable amb formats redaccionals i gràfics en 
premsa, difusió a xarxes socials, billboards, Mobile banners, e-mail 
màrqueting, vídeos espot, entre altres. A més, la quantitat de mitjans 
de comunicació que han fet ressò voluntàriament de la campanya ha 
estat valorada en 500.000 euros durant els dos anys. En total, s’ha 
aconseguit multiplicar per 22 les visites de turistes americans al lloc 
web. Legends of Catalonia ha rebut molts reconeixements interna-
cionals en diversos concursos i festivals del sector: ALIMARA CETT 
BARCELONA – Primer premi categoria innovació en comunicació; 
Terres Travel Festival - Films & Creativity, a Terres de l’Ebre per a la 
categoria Tourism 3.0; INSPIRATIONAL FESTIVAL, Madrid. Premi d’or 
a la categoria gaming; Travel & Tourism London, short list per a les 
categories “Most Innovative Use of Technology” i “Best Destination 
Campaign”; ART&TUR Portugal, primer premi de la categoria Tourism 
Product; CANNES LIONS FESTIVAL, short list; Festival El Sol, Madrid, 
short list; Premios Eficacia, Madrid, short list; Branducers, Madrid, 
short list.

Campanya “Legends of 
Catalonia”

Mural a Manchester

Gràfica a premsa del Regne Unit

Mural a Londres

https://escasateva.catalunya.com/viu-la-cultura-a-catalunya/
https://escasateva.catalunya.com/viu-la-cultura-a-catalunya/
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Campanya de publicitat revista Traveler

“Parlem de cultura. D’utilitzar la benzina del viatge per engegar el 
motor de la saviesa”. Així comença el pròleg del monogràfic amb què 
Condé Nast Travel s’uneix a l’Any del Turisme Cultural per promoure 
les possibilitats del turisme cultural de Catalunya. El llançament es 
va fer el 22 de febrer de 2018, la presentació es va fer a Madrid el 12 
d’abril, i va ser editat en castellà, anglès, francès i holandès. 

Campanya de publicitat RBA

Durant l’any 2018, es va fer una acció de branded content als suports 
del Grup RBA (National Geographic, Viajes National Geographic, His-
toria National Geographic, Viajar, Lecturas, Semana, In Style) on es va 
fer difusió de la cultura catalana en tots els seus vessants (patrimoni 
material, cultura popular i tradicional, gastronomia, enologia, contacte 
amb gent local, festivals cinematogràfics, musicals, etc.).

L’any 2018 es van rodar diversos vídeos sobre les 6 Rutes culturals 
de Catalunya amb el mateix conductor durant tots els capítols. A la 
vegada també es van gravar dues peces amb dues prescriptores per 
a la revista In Style, aquestes foren l’actriu catalana Mariona Ribas, i 
la cineasta Carolina Bang. El material es va publicar digitalment i en 
suport paper als suports citats. A la vegada, el material es va difondre 
a través de les xarxes socials de les revistes del grup. Alguns dels 
articles publicats foren: “De Barcelona a los Pirineos, Recorriendo el 
Mediterráneo”, “Descubriendo el interior de Cataluña”, “San Jordi”, 
“Érase una vez”, “De festival en festival”, “Las fallas de Isil”, “Escapa-
das en familia”.

L’any 2019, l’acció de branded content va consistir a difondre als 
suports digitals, paper i xarxes socials de les revistes del grup RBA 
(National Geographic, Viajes National Geographic, Viajar, Semana, 
Lecturas). L’acció va consistir en un escape room, l’escape room a 
l’aire lliure més gran del món. L’aventura va transcorrer a 5 ciutats de 
Catalunya, escollides estratègicament i seguint els objectius de l’Any 
del Turisme Cultural, així com la desestacionalització que es treballa 
amb el pla de màrqueting de l’ACT; i va estar protagonitzada per dos 
influencers: en Carles Almagro i la Sofia de Màster Chef (6a temp). 

Aquests continguts es van estructurar a través de sis capítols, un per 
ciutat excepte dos a Vic. A cada capítol, els concursants es trobaven 
amb un enigma final que no resolien, sinó que es convidava a l’au-
diència de xarxes socials a participar a través de l’enllaç web (a una 
landing de National Geographic) i d’aquesta manera també s’acon-
seguia la interacció del públic lector.  A cada ciutat que visitaven, els 
protagonistes es trobaven amb un ambaixador vinculat al territori, 
com el cuiner Nando Jubany en el cas de Vic. 

Publicació al Facebook de National 
Geographic
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Redaccionals relacionats amb les rutes culturals i els genis cata-
lans

Al llarg del 2018 s’ha fet difusió d’aquests materials a diferents su-
ports catalans (Ara Balears, Ara, El Punt Avui, Catalunya Cristiana, 
Revista de Cambrils, Revista Saó, Revista La Terra, Revista Cuina, 
Revista Avenç, Serra d’Or, Enderrock, Clàssica, Vèrtex, Descobrir, Top 
Girona, Llengua Nacional, El Temps, Time Out). El 2019 s’han replicat 
aquestes publicacions a alguns dels suports citats més amunt.

Campanya Time Out

Campanya de comunicació online i offline per fomentar el turisme a 
Catalunya entre l’audiència americana a través de l’art i el patrimoni 
Romànic d’arreu del país. La publicació dels continguts i dinamització 
va començar del 14 de novembre de 2019 i té previst finalitzar el 14 
de maig de 2020.

La campanya comprèn la creació d’un hub de continguts que inclou 
6 reportatges que vinculen el romànic amb la natura, la gastronomia, 
la literatura, el cinema, els esports i la música en diferents entorns de 
Catalunya. També inclou una galeria fotogràfica amb un total de 27 
fotografies, un vídeo 360º de Sant Climent de Taüll i la dinamització 
al web (Time Out Bcn, Time Out NY i Time Out Boston) i a les xarxes 
socials.

Jornada Better places to Live, Better Places to Visit

Diàleg europeu sobre la sostenibilitat cultural a través del turisme en
el congrés organitzat per NECSTouR sobre turisme, cultura i societat
dins el marc de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, el 19 d’abril de 
2018.

La jornada va comptar amb un key note speech del Doug Lansky 
i amb la participació d’organitzacions d’alt nivell com: la Direcció 
General de Turisme de la Generalitat, L’Ajuntament de Barcelona, 
la OMT, UNESCO, Comissió Europea, Direcció General d’Educació, 
Cultura, Joventut i Esport, entre altres.

Com a resultat d’aquesta acció es va fer la Declaració de Barcelona 
“Better Places to Live, Better Places to Visit”.

Hub de continguts

Vídeo de la Declaració de Barcelona

https://www.timeout.com/barcelona/things-to-do/catalonia-a-whole-country-to-discover-romanesque-art
https://www.timeout.com/barcelona/travel/360-video
http://www.necstour.eu/system/files/BCN%20DECLARATION%20TOURISM%20AND%20CULTURAL%20HERITAGE_FINAL_0.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=uMifD9ueHZ4 


27L’Any del Turisme Cultural 2018-2019

Concurs d’innovació sobre I’m-turisme cultural

L’Agència Catalana de Turisme va participar com a membre del jurat 
del concurs entre el 16 al 18 de febrer de 2018, en l’àmbit de la inno-
vació i el turisme cultural. Aquest concurs va estar convocat dins del 
Programa MIRO, el qual és gestionat per la Universitat de Perpinyà 
Via Domitia. El programa es va establir en el marc d’una voluntat de 
desenvolupament de projectes innovadors i de crear sinergies dintre 
de l’Euroregió.

Jury meeting in Brussels Awards ‘Cultural Heritage as an Asset 
for Responsible and Sustainable Tourism

El 17 de setembre de 2018 es va convidar a l’Agència Catalana de 
Turisme per a ser membre del jurat dels premis ‘Cultural Heritage as 
an Asset for Responsible and Sustainable Tourism’ promoguts per 
l’European Travel Commission (ETC), the l’European Cultural Tourism, 
la xarxa  (ECTN) i Europa Nostra (pan-European Federation for Cultu-
ral Heritage), i amb el suport de NECSTouR. Els premis es van lliurar 
per als assoliments de destinacions turístiques culturals que han pro-
duït resultats significatius relacionats amb la millora de l’experiència 
dels visitants, respectant les tradicions i la participació de comunitats 
locals.

NECSTouR Annual General Meeting and Thematic Confrence 
2018  “Local-led initiatives on tourism and cultural heritage: A 
legacy for europe”

Participació de l’Agencia Catalana de Turisme, departament de Pro-
jectes Europeus en la sessió del 10 d’octubre de 2018 a Brussel·les 
“Heritage and Identity: fostering tourism value creation” que va deba-
tre sobre com impulsar la valorització del patrimoni cultural i la crea-
ció de valor al patrimoni existent, així com destacar la necessitat de 
fomentar el respecte pel lloc i els residents a l’hora de desenvolupar 
experiència turística / cultural. La conferència va concloure presentant 
la versió final de la Declaració de Barcelona “ Better Places to Live, 
Better Places to Visit”.

Kick-off del projecte del CHARM

L’Agència Catalana de Turisme, com a coordinadora del projecte 
CHARM, finançat pel programa COSME, organitza la reunió d’inici 
del projecte del 26 al 27 d’octubre de 2018 amb els 6 socis que en 
formen part: Portugal, Bèlgica, Finlàndia, Itàlia i Alemanya. Aquest 
projecte va implementar a dues destinacions pilot de “Pobles amb 
Encant” una aplicació de noves tecnologies per tal que els visitants 
gaudeixin d’una experiència inoblidable. L’objectiu és reforçar la 
marca Pobles amb Encant i crear productes turístics 4D, seguint les 
directrius del Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya.

Programes Europeus
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Campanya Vueling

En el marc del conveni de col·laboració amb Vueling es va llençar una 
campanya de publicitat conjunta a París, Roma i Londres en dues 
onades; la primera el maig de 2018 i la segona l’octubre de 2018. 
El concepte creatiu va ser “Nunca estaràs tan cerca” i l’estratègia 
era aprofitar la força de la marca Barcelona com a porta d’entrada a 
Catalunya i principal hub de Vueling per donar a conèixer l’activitat 
cultural del territori català.

L’any 2019 també es van llançar dues onades d’aquesta campanya a 
París i Roma per donar a conèixer Dalí, les Falles i el Pirineu.

Per a tal efecte es va realitzar inversió en mitjans pagats online i offli-
ne (OOH i ràdio principalment). Paral·lelament es va realitzar un trip 
l’any 2018 amb tres influencers parisins per la Costa Brava i la Cos-
ta Daurada i dues insercions (portada i publireportatge) a la revista 
d’abord de Vueling, la Ling.

En el 2018, de la primera onada, a França OOH va aconseguir un 
impacte de 43 milions de persones i en digital 13.956.964. A Itàlia, en 
canvi, 44,1 milions d’impactes i en digital 11,6 milions. En la segona 
onada, França aconsegueix en digital 9.476.806 impressions i els 
influencers un reach de 372.000 persones. Al Regne Unit el digital 
4.344.839 impressions.

En la primera onada del 2019 a França OOH va aconseguir un impac-
te de 43 milions de persones, en Ràdio 81.09 i en digital 13 milions. A 
Itàlia, en digital es va aconseguir un impacte de 9.365.822 persones i 
en xarxes socials de 11.145.860.
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L’Agència Catalana de Turisme basa la seva estratègia de promoció 
de turisme cultural en quatre programes de treball amb el sector, que 
aglutinen i permeten crear xarxa a les empreses i entitats: Arts i Cul-
tura, Ciutats i Viles amb Caràcter, Pobles amb Encant i Barris i Viles 
Marineres. 

Arts i Cultura. Aquesta marca s’adreça a empreses i entitats que es 
dediquen a una activitat turística relacionada amb el sector cultural 
(patrimoni cultural material i immaterial, arts i indústries culturals i 
creatives) que ofereixen serveis i activitats culturals. Inclou també les 
experiències en què els turistes desenvolupen el seu potencial crea-
tiu mitjançant activitats d’aprenentatge, creació o exhibició de talent 
personal. En poden formar part empreses i espais per a la pràctica 
d’activitats culturals; rutes i xarxes territorials de cultura i turisme; 
allotjaments culturals; agències de viatges receptives que comercialit-
zin paquets de turisme cultural.

La marca es va llençar el febrer de 2017, per tal de comptar amb un 
nombre d’afiliats significatiu durant l’Any del Turisme Cultural. A des-
embre de 2020 compta amb 60 afiliats.

S’han realitzat dues reunions tècniques amb els afiliats a aquesta 
marca, per tal de treballar conjuntament l’estratègia i el pla d’accions 
de la marca durant l’Any del Turisme Cultural.

Ciutats i Viles amb Caràcter. Aquesta marca s’adreça a ciutats 
mitjanes pel que fa al seu volum de població, que tenen una forta 
personalitat, marcada per diversos aspectes, com ara el seu caràcter 
històrico-cultural, enogastronòmic o artístico-creatiu.

La marca es va llençar el febrer de 2017, per tal de comptar amb un 
nombre d’afiliats significatiu durant l’Any del Turisme Cultural. Els 
municipis han realitzat dossiers de candidatura i han estat aprovats 
per un Comitè d’Experts fins a desembre de 2020 són: Girona, Reus, 
Montblanc, Vilafranca del Penedès, Terrassa, Lleida, Vic, Taragona, 
Manresa, Tortosa, La Bisbal de l’Empordà i Solsona.

S’han realitzat sis reunions tècniques amb els afiliats a aquesta mar-
ca, per tal de treballar conjuntament l’estratègia i el pla d’accions de 
la marca durant l’Any del Turisme Cultural.
 

Per mercats: Catalunya

Llançament i consolidació 
de marques de l’’àmbit del 
Turisme Cultural 
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Pobles amb Encant. Aquesta marca s’adreça a pobles independet-
ment que siguin municipis, amb un nombre acotat d’habitants. Tots 
ells han de ser pobes amb “encant”, entès com un atractiu o bellesa 
especial, en el seu conjunt, que captiva i enamora el visitant i que ve 
donat precisament per la conjunció d’aspectes i elements arquitectò-
nics, urbanístics, patrimonials, mediambientals i turístics.

La marca es va llençar el febrer de 2017, per tal de comptar amb un 
nombre d’afiliats significatiu durant l’Any del Turisme Cultural. Els 
municipis que han realitzat dossier de candidatura, han estat valorats 
in situ per un Equip de Certificació i han estat aprovats per Comitè 
d’Experts fins a desembre de 2020 són: Calella de Palafrugell, Mont-
sonís, Rupit, Taüll, Prades, Castellar de n’Hug, Mura, Peratallada, 
Pals, Montclar, Siurana, Beget i Santa Pau.

S’han realitzat 4 reunions tècniques amb els afiliats a aquesta marca, 
per tal de treballar conjuntament l’estratègia i el pla d’accions de la 
marca durant l’Any del Turisme Cultural.

Barris i Viles Marineres. Aquesta marca s’ofereix per a facilitar la 
promoció i comercialització dels municipis de fins a 70.000 habitants 
que tinguin una forta personalitat marinera. Poden optar a aquesta 
marca aquelles poblacions amb uns requisits específics, com tenir 
port, que duguin a terme activitats relacionades amb els treballs en el 
mar o de pesca, que tinguin vestigis molt evidents de la seva relació 
amb el mar, o que ofereixin activitats turístiques amb un nombre sig-
nificatiu d’elements que n’avalin el caràcter mariner.

Els municipis que han realitzat dossiers de candidatura i han estat 
aprovats per Comitè d’Experts, han estat visitats per un Equip de 
Certificació i formen part de la marca fins a desembre de 2020 són: 
Tossa de Mar, Arenys de Mar, Les Cases d’Alcanar, Sant Pol de Mar, 
Sant Carles de la Ràpita, Palamós, Llançà, Begur, L’Escala i L’Ametlla 
de Mar i Vilanova i la Geltrú i Sitges com a Barris Mariners.

Grand Tour de Catalunya. Durant l’Any del Turisme Cultural s’ha 
apostat per promoure aquest tipus de turisme en un format que 
ofereix al turista recórrer Catalunya en vehicle motoritzat o tren. En 
aquest sentit, s’ha apostat per promoure les sis grans rutes per Cata-
lunya a tots els canals de l’Agència Catalana de Turisme i han estat la 
base de la campanya La Ruta de l’Atzar.

Un pas més d’aquest concepte de recórrer Catalunya per fomentar la 
visita i l’experiència vinculada amb la cultura i la gastronomia en un 
entorn natural és el desenvolupament d’un nou producte: Grand Tour 
de Catalunya. Durant l’Any del Turisme Cultural s’han posat les bases, 
i conjuntament amb els Patronats de Turisme de les Diputacions, 
Turisme de Barcelona i les Oficines de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya. S’hi continuarà treballant durant l’any 2020 perquè pugui 
ser comunicat, promogut i comercialitzat pròximament.

Llançament i consolidació 
de marques de l’’àmbit del 
Turisme Cultural  

L’Any del Turisme Cultural 2018-2019
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Campanya de difusió 
#AnyTurismeCultural a 
Facebook 

Des de la pàgina de Catalunya Experience a Facebook i durant l’Any 
del Turisme Cultural s’ha posat especial èmfasi en fer difusió de totes 
aquelles activitats de turisme cultural a Catalunya amb l’etiqueta 
#AnyTurismeCultural

Algunes publicacions han arribat a tenir un abast de més de 100.000 persones.

També es va compartir el vídeo de La Ruta de l’atzar, aconseguint 5.078 minuts 
de visualització.

Des de Catalunya Experience s’han fet recomanacions setmanals sobre cultura, s’han pu-
blicat curiositats i també s’han difós activitats seguint l’agenda cultural de Catalunya.

https://www.facebook.com/catalunyaexperience/posts/10157115761322814
https://www.facebook.com/catalunyaexperience/posts/10157115761322814
https://www.facebook.com/catalunyaexperience/posts/10157115761322814
https://www.facebook.com/catalunyaexperience/posts/10157115761322814
https://www.facebook.com/catalunyaexperience/posts/10157115761322814
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Campanya de difusió
Cultura en Viu a Instagram 

Amb motiu de l’Any de Turisme Cultural s’ha dut a terme aquesta 
acció que té per objectiu mostrar la diversitat d’esdeveniments que se 
celebren arreu de Catalunya amb la col·laboració d’usuaris del canal 
d’Instagram. Mitjançant stories i un àlbum de fotos resum amb l’ex-
plicació de què es tracta la festa s’ha donat a conèixer aquest llegat 
cultural a la comunitat d’usuaris del canal d’Instagram @CatalunyaEx-
perience que compta amb més de 303.000 seguidors, un increment 
de 38.846 seguidors que suposa un increment del 14,7% des del dia 
de la primera publicació.

L’any 2018 es van cobrir 15 esdeveniments: la Processó de Verges, 
la Fira Modernista de Terrassa, el Temps de flors de Girona, Tarraco 
Viva, les Festes de l’Arròs a Deltebre: Plantada, les Falles dels Piri-
neus a Pallars Isil, la Diada dels Raiers a La Pobla de Segur, la Festa 
del Renaixement de Tortosa, el Concurs de focs artificials de Blanes, 
l’Aquelarre de Cervera, la Fira de Teatre de Tàrrega, les Festes de 
l’Arròs a Deltebre: Sega, el Mercat de música Viva de Vic, les Festes 
de la Mercè de Barcelona i el Pessebre vivent de Corbera de Llobre-
gat.

De les stories es van aconseguir 1.489.458 impressions i un reach de 
1.373.696. De les publicacions es van aconseguir un total de  59.077 
likes, 395 comentaris, 1.372.802 impressions i 716.868 de reach.

L’any 2019 es van cobrir 13 esdeveniments: el Carnaval de Vilanova 
i la Geltrú, el Ral·li de Barcelona a Sitges, la Passió d’Esparreguera, 
la Setmana Medieval de Montblanc, la Fira de Titelles de Lleida, les 
Falles de Boí, la Festa de la Mare de Déu del Carme, Terra Ibèrica de 
Calafell, la Festa Major de Vilafranca del Penedès, la Fira dels Indians 
de Begur, les Festes de la Misericòrdia de Reus, la Festa de la Verema 
de Bages i el Rec.O Stores Igualada.

Publicacions a Instagram sobre el Con-
curs de focs artificials de Blanes, amb 
5.516 likes i el Pessebre vivent de Corbe-
ra de Llobregat, amb 4.003 likes.

Instastory de la Fira Modernista de Terrassa, amb 11.900 impressions i 11.024 de reach.

Publicació a Instagram sobre el Carnaval 
de Vilanova i la Geltrú, amb 6.896 likes.

https://www.facebook.com/catalunyaexperience/posts/10157115761322814
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Campanya de difusió
Cultura en Viu a Instagram 

De les stories es van aconseguir 2.576.010 impressions i un reach 
de 2.364.881. De les publicacions es van aconseguir un total de  
67.081likes, 485 comentaris, 1.567.939 impressions, 721.589 de 
reach i 715 saves.

Publicació de la ruta Persegueix la inspiració, amb 4.823 likes.

A més, es van fer publicacions mensualment al canal d’Instagram
@catalunyaexperience durant 6 mesos (d’abril a setembre de 2019) 
donant a conèixer les rutes per ciutats, viles i pobles. Els objectius 
han estat fer repercussió de la marca Ciutats i Viles amb caràcter, do-
nar a conèixer el catàleg “Ciutats, Viles i pobles. Escapa’t a Catalunya 
i deixa’t captivar”, aprofitar fotografies generades pels mateixos usua-
ris, imatges més fresques i més adients per publicar en aquest canal, 
inspirar als usuaris d’una manera diferent de com es fa habitualment 
en el canal, facilitar la manera de conèixer territori: rutes ja dissenya-
des, mencionar perfils territorials d’Instagram, on poder trobar més in-
formació d’aquella destinació i donar a conèixer el material en format 
anglès per internacionalitzar-lo al màxim.

Les sis rutes que es van publicar van ser: Rebre la petja de Gaudí, Un 
passeig per fronteres mil·lenàries, Segueix les empremtes de la crea-
tivitat, Descobreix el camí al teu interior, missatges de l’edat mitjana i 
Persegueix la inspiració. De les publicacions d’aquestes rutes es van 
aconseguir un total de 32.721 likes, 190 comentaris, 719.992 impres-
sions i un reach de 325.743.

Instastory de la Fira Modernista de Terrassa, amb 11.900 impressions i 11.024 de reach.

https://www.facebook.com/catalunyaexperience/posts/10157115761322814
https://www.facebook.com/catalunyaexperience/posts/10157115761322814
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Benvinguts a pagès

L’Agència Catalana de Turisme, el Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació i la Fundació Alícia, van dur a terme aquest 
projecte de valorització del patrimoni agroalimentari i de promoció de 
turisme d’experiències a través de l’organització d’un cap de setmana 
de portes obertes a explotacions agrícoles i ramaderes de Catalunya 
per tal que el públic pogués conèixer com és la vida «a pagès». Els 
restaurants i hotels catalans van fer ofertes especials durant aquell 
cap de setmana i es van organitzar activitats culturals complemen-
tàries a tot el territori.

L’edició del 2018 es va realitzar el 9 i el 10 de juny i hi van participar 
230 explotacions agrícoles, 235 restaurants i 280 allotjaments, es van 
realitzar 100 activitats complementàries i hi va haver més de 25.000 
visitants. A més, els mitjans de comunicació també en van fer ressò 
de l’esdeveniment. L’edició de l’any 2019 es va realitzar l’1 i 2 de juny 
amb la participació de 200 explotacions agrícoles, 130 restaurants i 
200 allotjaments, es van realitzar 100 activitats complementàries i 7 
rutes Benvinguts a Pagès que es van poder realitzar durant tot l’any. 
Hi va haver més de 50.000 visitants.

Mercat d’escapades

Del 4 al 6 de maig de 2018 i del 3 al 5 de maig de 2019, a Barcelo-
na, unes 120 empreses i entitats catalanes van participar en aquest 
mercat d’experiències organitzat per l’Agència Catalana de Turisme. 
L’objectiu d’aquesta acció era incentivar entre el públic català els viat-
ges per Catalunya de curta durada (caps de setmana, ponts, etc.).  La 
diferència entre el Mercat d’Escapades i una fira tradicional és que les 
empreses i les entitats que hi participen venen la seva oferta directa-
ment al públic. El Mercat es divideix en quatre zones diferents: actiu i 
natura, arts i cultura, gastronomia i enoturisme, i vacances en família. 
L’Agència Catalana de Patrimoni Cultural va comptar amb una carpa 
de promoció on van participar museus i equipaments de Catalunya.

Cursos de Formació en Turisme Cultural

Des de l’Agència Catalana de Turisme s’han realitzat cursos de formació 
específics de l’àmbit cultural. 

El 22 de novembre de 2018 i el 16 d’octubre de 2019 es va impartir a 
Tarragona el curs “Màrqueting digital per al Turisme Cultural” a càrrec 
d’Alba Espejo de Quadrant Alfa. El 28 i 29 de novembre de 2018 es va 
impartir a Barcelona el curs “Aliaces del sector cultural per co-crear 
nous productes turístics” a càrrec de Teia Guix i s’ha proposat el 29 i 
30 de gener de 2020 com a nova data. En tots els casos, del total dels 
11 inscrits, finalment van assistir 7 persones, fet que significa una ràtio 
força bona d’assistència (63,6%) i en termes globals, les avaluacions 
han sigut altament positives. 
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Hola Família

El 2018 es va realitzar del 20 al 22 d’abril i del 18 al 20 de maig a les 
destinacions certificades com Turisme Familiar a tota Catalunya. Van 
participar 230 empreses i 25 destinacions especialitzades en Turisme 
Familiar i també hi va haver 12.000 nens i nenes amb les seves famí-
lies com a visitants.

Es van realitzar més de 200 activitats lúdiques i culturals amb l’ob-
jectiu de gaudir i descobrir en família, la cultura, tradicions i recursos 
de Catalunya i les seves destinacions familiars. També es va posar en 
marxa una App Gamificada Llegendes en família amb 25 personatges 
llegendaris i es va realitzar publicitat online i offline, es va llançar un 
pla d’espònsors i marxandatge. Aquesta acció va permetre donar un 
missatge de qualitat i diversitat de l’oferta de turisme familiar i visibili-
tat als adherits del programa Vacances en Família.

El 2019 l’acció es va dur a terme entre el 7 i el 9 de juny a les des-
tinacions certificades com Turisme Familiar a tota Catalunya. Van 
participar 120 empreses i 26 destinacions especialitzades en Turisme 
Familiar i també 14.000 nens i nenes amb les seves famílies com a 
visitants.

Es van realitzar més de 200 activitats proposades lúdiques i culturals 
amb l’objectiu de gaudir i descobrir en família la cultura, tradicions i 
recursos de Catalunya i les seves destinacions familiars. En aquest 
any també es va utilitzar l’App Gamificada Llegendes en família amb 
26 personatges llegendaris i es va realitzar publicitat online i offline, 
es va llançar un pla d’espònsors amb més de 4.900 d’engagement i 
marxandatge.

Plataforma de vendes Catalunya Experience

Des de la plataforma de vendes del portal Catalunya Experience es va 
fer priorització dels productes culturals i es va donar més visualització 
a aquest tipus d’experiències en relació amb les empreses que han 
estat afiliades i adherides a les marques.

Va tractar-se d’una acció de comunicació específica al mercat na-
cional, per tal de donar a conèixer les diverses propostes turístiques 
de les diverses tipologies especificades en el Pla de Màrqueting. La 
comunicació es va realitzar a través de la newsletter Experience Ca-
talunya, que es va enviar a tota la base de dades d’usuaris registrats 
a la plataforma web. També mitjançant el Blog “Idees inspiradores 
per a viatgers curiosos” i del Facebook Catalunya Experience, amb 
l’objectiu de captar nous usuaris i donar a conèixer el canal de venda 
a través de diversos posts amb recomanacions i microcàpsules amb 
experiències de les diverses categories de productes de la marca 
Catalunya.
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Campanya de publicitat Lonely Planet

A l’estiu de 2019 es va llançar una campanya de publicitat offline amb 
el segell Lonely Planet que va comunicar l’oferta cultural de Catalunya 
als mercats d’Espanya i Portugal mitjançant l’encartament de més de 
20 mil exemplars del publireportatge de 16 pàgines sobre rutes i cul-
tura a Catalunya sota el títol “En ruta por Cataluña” creat per a Lonely 
Planet. L’encartament es va fer a les publicacions XL SEMANAL de 
Diario Vasco i ABC i a la publicació portuguesa Volta ao Mundo. 

Paral·lelament també es va dur a terme una campanya de publicitat 
online amb el segell Lonely Planet creant una landing page de la des-
tinació Catalunya a lonelyplanet.es i dotant-la de contingut amb dos 
editorials publicats.

A més, també es van fer publicacions del contingut a les xarxes 
socials de Lonely Planet amb accions de retargeting amb un abast 
de 5.000 i més de 6.000 visites al contingut de Catalunya al site de 
lonelyplanet.es.

Hosteltur En Ruta entre Viñedos y Monasterios i Ruta por los 
Pirineos

El 2019 s’han fet dos webinars específics de cultura que ha consistit 
en una presentació/formació online dirigida a públic professional a 
través de la plataforma Hosteltur. Els webinars es va realitzar el 30 
d’abril i 18 de juny de 2019 i van tenir 190 inscrits.

A més, des de la plataforma Hosteltur també es van realitzar altres 
accions de difusió. Es van publicar bàners del 12 al 18 de juny del 
2019 que van tenir 229.715 visualitzacions, un emailing que es va 
enviar l’11 de juny de 2019 a 36.134 operadors turístics i agències de 
viatges, una publinotícia publicada el 17 de juny de 2019, que va ob-
tenir 6.327 visualitzacions, i publicacions a les xarxes socials d’Hos-
teltur, que compten amb més de 96.800 seguidors a Twitter i més 
de 43.000 seguidors a Facebook. De la publicació a Facebook l’11 
de juny de 2019 va tenir 37.925 impressions i va arribar a les 30.136 
persones d’abast.

Espanya i Portugal

Edició en paper del reportatge “En Ruta 
por Cataluña“ en portuguès.

Landing page de la destinació Catalunya 
al site lonelyplanet.es

Publicació al Facebook d’Hosteltur

https://www.lonelyplanet.es/europa/espana/cataluna
https://www.lonelyplanet.es/europa/espana/cataluna
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Presentació sobre Circuits culturals

Amb l’objectiu d’explicar les sis grans rutes per Catalunya a ope-
radors espanyols especialitzats en itineraris, l’Agència Catalana de 
Turisme va organitzar una presentació l’11 d’abril de 2018 sobre les 
propostes culturals relacionades amb cadascuna de les rutes per 
recórrer el territori en vehicle motoritzat. Aquesta presentació va 
comptar amb la participació d’una blogger que va explicar la seva 
experiència realitzant la ruta del Mediterrani en temporada baixa, com 
a una proposta de desestacionalització.

Acció de comunicació amb 101 Lugares Increíbles 

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar tres viatges de premsa 
adreçats al blogger Matías Callone de 101 Lugares Increíbles, amb 
més de 500.000 seguidors a Facebook.

Un primer viatge es va realitzar de l’11 al 13 de maig de 2018 i va ser 
una combinació de visites de ciutats i viles amb caràcter i moder-
nisme. El segon viatge va ser del 18 al 31 de març de 2019 per les 
Terres de Lleida per tal de donar a conèixer pobles amb encant i llocs 
singulars de Catalunya i el tercer viatge es va realitzar del 19 al 22 de 
setembre de 2019 per pobles amb encant i vil·les amb caràcter de 
Paisatges de Barcelona i Costa Brava com: Terrassa, Mura, Talaman-
ca, Vic, Pruit i Rupit, Hostalets d’en Bas i Santa Pau.

Reportatge de Matías Callone a 101 
Lugares Increíbles

Blog Trips Travel Inspirers

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar de 6 al 9 de març de 
2018 un viatge adreçat als bloggers de Chavetas i Guías Viajar, per 
les Terres de Lleida. El programa incloïa visitar la floració dels arbres 
fruiters d’Aitona, la Seu Vella de Lleida, el Castell de Montsonís, el 
Monestir de les Avellanes, Àger i diversos pobles amb encant (Ver-
dú, Guimerà i Montfalcó murallat), una activitat Oleasoul i una visita 
enoturística al Celler Costers del Ció. Es va publicar un reportatge al 
Blog Viajes Chavetas i al Blog Guías Viajar, a més de 3 vídeos sobre el 
viatge de Guías Viajar a Youtube i xarxes socials.

De l’1 al 4 d’octubre de 2018 l’Agència Catalana de Turisme va orga-
nitzar un altre viatge adreçat als bloggers de El Rincón de Sele i Guías 
Viajar per la marca turística Paisatges de Barcelona. Es va publicar un 
reportatge al Blog El Rincón de Sele i al Blog Guías Viajar, a més de 
2 vídeos sobre el viatge de Guías Viajar publicat a Youtube i xarxes 
socials.

Reportatge al blog Viajes Chavetas

Reportage de Guías Viajar a Youtube

https://101lugaresincreibles.com/2019/11/un-tesoro-entre-vinas-abandonadas-en-bages-barcelona-tinas-del-montcau.html
https://101lugaresincreibles.com/2019/11/un-tesoro-entre-vinas-abandonadas-en-bages-barcelona-tinas-del-montcau.html
https://viajes.chavetas.es/guia/cataluna/ruta-en-coche-terres-de-lleida-mapa/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=kJRJCySzffU&feature=emb_logo
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Campanya de publicitat Rutes Culturals

Campanya de publicitat per promocionar Catalunya com a destinació 
turística mitjançant una campanya amb programes de televisió online 
emesos als canals RTP3 i RTP1; a més d’un publireportatge en prem-
sa escrita al mitjà Volta ao Mundo.

Del 21 al 21 de setembre de 2018 l’Agència Catalana de Turisme va 
organitzar un viatge amb Volta oa Mundo, publicació de referència de 
viatges a Portugal per a conèixer les terres de l’Ebre, Costa Daurada, 
Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Costa Brava. Es va publicar 
un reportatge a la revista de viatges Volta ao Mundo i es van emetre 5 
vídeos al canal de televisió públic portuguès RTP3.

Del 4 al 7 de febrer de 2019 es va realitzar un viatge de premsa a les 
destinacions de Pirineus, Val d’Aran i Vall de Boí, per a descobrir la 
destinació en temporada d’hivern, tant el vessant de l’oferta de neu 
com el vessant gastronòmic i cultural i es va publicar un vídeo repor-
tatge a Volta ao Mundo.

Del 28 d’abril al 3 de maig de 2019 es va realitzar un viatge de prem-
sa per conèixer el Penedès, Terres de Lleida, Pirineus i Val d’Aran. Es 
va publicar un reportatge a la revista de viatges Volta ao Mundo i 4 
vídeos al canal de televisió públic portuguès RTP3.

Press Trip Grandes Espacios

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar un viatge de premsa del 
4 al 7 de juny de 2018 adreçat als mitjans Grandes Espacios i Desni-
vel.com. Durant el viatge el periodista va recórrer en bicicleta diferents 
rutes per la zona d’Osona - Collsacabra i va realitzar diverses visites 
culturals.

Es va publicar un reportatge a la revista Grandes Espacios, es van 
realitzar publicacions a les xarxes socials i es va incloure publicitat de 
Catalunya “Ruta de l’Atzar” a un bàner de la pàgina web.

Reportatge sobre els Pirineus emès al canal RTP3

https://www.voltaaomundo.pt/2019/11/04/regresso-aos-pireneus-catalaes-volta-ao-mundo-em-vale-de-aran-episodio-1-rtp3-2/vmtv/634758/
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Paco Nadal - Travel Inspirers

Acció de comunicació amb el periodista de viatges Paco Nadal, un 
dels periodistes que conformen el grup de Travel Inspirers, per realit-
zar un viatge de premsa. En aquesta ocasió, el periodista va descobrir 
les Terres de l’Ebre a través de visites culturals, activitats de turisme 
actiu i experiències enogastronòmiques. Es va publicar un vídeo de 6 
minuts a Youtube al Canal de Paco Nadal que ha aconseguit 16.721 
visualitzacions des de la seva publicació. 

Press Trip Publituris

L’Agència Catalana de Turisme ha col·laborat amb el mitjà de premsa 
especialitzat del sector turístic de Portugal, Publituris, per a generar 
contingut i donar a conèixer propostes culturals i enogastronòmiques 
de la Costa Daurada.

https://www.youtube.com/watch?v=W5bODt9iV_k
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Press Trip Bell’Europa Barcelona

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar un viatge de premsa de 
17 al 18 de febrer de 2018 per la revista Bell’Europa, que finalment va 
publicar un reportatge sobre la Casa Vicens a Barcelona i va aconse-
guir una tirada de 58.537 exemplars.

Itàlia i Israel

Comunicacions a premsa sobre festes i tradicions

A partir del 15 d’abril de 2018 es va enviar un comunicat de premsa 
per tal de donar a conèixer les festes populars, tradicions i principals 
esdeveniments culturals a Catalunya l’any 2018. Aquest enviament 
fou part d’una estratègia de comunicació contínua a la premsa italiana 
per tal d’enfortir la Marca Catalunya i el seu coneixement al mercat.

Guia Lonely Planet i Campanya publicitària

L’Agència Catalana de Turisme va establir una col·laboració amb 
Lonely Planet per tal de crear una guia sobre itineraris a Catalunya en 
format digital. La guia era descarregable al microsite creat a la web de 
Lonely Planet.

També es va llençar una campanya publicitària per tal de promoure 
els itineraris a Catalunya: l’enviament de dues newsletters al data-
base de Lonely Planet Itàlia, que compta amb 40.247 usuaris, i una 
campanya de bàners a la seva web. El microsite va aconseguir 7.927 
visites i 400.000 impressions de la campanya publicitària.

Arran de la col·laboració, es va organitzar un concurs online per tal de 
promoure la Marca Catalunya i els itineraris on es va sortejar un viatge 
a Catalunya entre tots els participants.
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Press Trip IL- Il Sole 24 Ore a Costa Brava

L’Agència Catalana de Turisme, en col·laboració amb el Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona, va organitzar un press trip per IL, el 
suplement del diari de tirada nacional Il Sole 24 Ore. Es va publicar 
un reportatge de 5 pàgines sobre art i cultura a la Costa Brava. La 
publicació va tenir una tirada de 200.000 exemplars i compta amb un 
readership de 875.000.

L’Any del Turisme Cultural 2018-2019

Sant Jordi al Circolo dei Lettori

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar una activitat lligada al tu-
risme familiar i cultural per celebrar la diada de Sant Jordi el 20 d’abril 
de 2018 i 2019. Es va organitzar un taller teatralitzat sobre la llegenda 
de Sant Jordi al Circolo dei Lettori de Torí, seguit d’un berenar de cai-
re tradicional català, on van assistir una cinquantena de persones.

Meet the Press Sant Jordi

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar un trip multimercat del 
22 al 26 d’abril de 2018 per tal de promoure la diada de Sant Jordi i el 
patrimoni literari de Catalunya: El trip va comptar amb la participació 
d’una periodista del diari Il Giornale, que va tenir una tirada de 56.619 
exemplars.

Campanya OLTA Itàlia

Campanya durant el mes de maig de 2018 amb Edreams per promo-
cionar la destinació Catalunya i, en concret, els itineraris, a través de 
la creació d’un minisite amb continguts específics i una campanya de 
bàners. La campanya va tenir un reach de 530.338 i es van fer 4.954 
reserves.

Networking dinner amb premsa

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar el 10 de maig de 2018 
un sopar-presentació de networking amb la premsa a Milà per tal de 
presentar les novetats de la destinació i mantenir un contacte directe 
amb els principals opinion leaders i mitjans del nord d’Itàlia. L’acte va 
comptar amb 15 assistents.
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Catalunya a UlisseFest i Mostra fotogràfica Catalunya des del cel

L’Agència Catalana de Turisme va participar en el Festival UlisseFest, 
organitzat per Lonely Planet Itàlia, que va tenir lloc a Rímini els dies 
8, 9 i 10 de juny de 2018. L’ACT va disposar d’un estand informatiu 
des d’on es va donar informació sobre Catalunya. En el marc de la 
participació de l’ACT, es va exposar també la mostra fotogràfica “La 
Catalogna dal cielo”, d’en Yann Arthus-Bertrand, durant els tres dies 
del festival, que va comptar amb l’assistència de 6.000 persones.

Projecte Ambassadors Itàlia 2018: Cultura

L’Agència Catalana de Turisme va impulsar el projecte Ambassadors 
Catalunya a Itàlia amb l’objectiu de promoure la destinació a través 
dels productes cultura, vacances en família, enogastronomia i natura 
i turisme sostenible. La blogger Giulia Magnaguagno (Vitamina Pro-
ject) ha estat seleccionada com Ambassador de cultura i tradicions. 
Durant el primer viatge a Catalunya, del 18 al 24 de juny de 2018, va 
visitar la Costa Daurada, Terres de l’Ebre i els Pirineus. Ha creat con-
tinguts pel blog en italià www.catalunyaexperience.it

Blog Trip Costa Crociere - Costa Daurada

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar entre el 30 de maig i el 2 
de juny de 2018, en col·laboració amb el Patronat de Costa Daurada, 
un viatge de familiarització per 15 agents de Costa Crociere. Durant 
el trip van visitar el Port Aventura World, Reus, Tarragona i el Monestir 
de Poblet. En total es van publicar 357 posts, que va obtenir 12.325 
likes, 1.625 comentaris, 44 shares i 18.759 visualitzacions de vídeo.

Comunicacions a premsa: Vacances estiu

Enviament d’un comunicat de premsa l’11 de juliol de 2018 per tal 
de promoure les vacances d’estiu a Catalunya, fent especial èmfasi 
en els festivals, festes i tradicions locals. Aquest enviament fou part 
d’una estratègia de comunicació contínua a la premsa italiana per tal 
d’enfortir la Marca Catalunya i el seu coneixement al mercat. Es va 
obtenir una audiència total de 97.000 persones en 4 mitjans italians.

Press Trip Marie Claire Maison

L’Agència Catalana de Turisme, en col·laboració amb Turisme de Bar-
celona, va organitzar un viatge de premsa pel mitjà Marie Claire Mai-
son, que va publicar un reportatge de 10 pàgines sobre la ciutat de 
Barcelona. La revista té una difusió de 55.000 còpies a Itàlia i, aquest 
número en concret va tenir una tirada de 54.773 exemplars.

https://www.catalunyaexperience.it/brand-ambassador-i-viaggi/vitamina-project/
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Press Trip Bell’Europa Monestir Pedralbes

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar un viatge de premsa per 
la revista de viatges Bell’Europa, que va publicar un article sobre el 
Monestir de Pedralbes. Bell’Europa és una de les revistes de viatges 
més influents a Itàlia. S’ha publicat també un reportatge sobre el Re-
cinte Modernista de Sant Pau fruit també d’aquest trip. El número va 
tenir una tirada de 58.537 exemplars.

Trobada amb premsa a Milà

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar el 29 de novembre de 
2018, juntament amb la Diputació de Barcelona, una trobada amb 16 
mitjans a Milà per fer balanç de l’any i presentar-los l’estratègia de 
premsa de cara al 2019, centrada en la promoció de la cultura com a 
reclam turístic cap a Catalunya.

Presentació Picasso Metamorfosi al Palazzo Reale

L’Agència Catalana de Turisme va participar en la presentació orga-
nitzada per Turespaña el 9 de novembre de 2018 amb motiu de la 
inauguració de la mostra Picasso Metamorfosi al Palazzo Reale de 
Milà. A la presentació hi van assistir 85 persones, entre personalitats, 
premsa i influencers.

Comunicacions a premsa: destinacions

Llançament d’un comunicat de premsa sobre les destinacions de 
turisme cultural més importants de Catalunya el 25 de gener de 2019. 
Aquest enviament fou part d’una estratègia de comunicació contínua 
a la premsa italiana per tal d’enfortir la Marca Catalunya i el seu co-
neixement al mercat. Dels 15 mitjans amb els quals s’ha col·laborat, 
es va aconseguir una audiència total de 1.069.700 persones.

Workshop TourismA

L’Agència Catalana de Turisme va participar en el segon workshop de 
Turisme Cultural organitzat per la fira TourismA (Salone Archeologia 
e Turismo Culturale) el 22 de febrer de 2019. Un esdeveniment B2B 
dirigit a operadors turístics i agències de viatge especialitzades en 
aquest segment turístic.
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Catalunya Day

Catalunya Day va ser un get together amb els principals mitjans i blo-
ggers del nord d’Itàlia el 7 de maig de 2019. Durant l’esdeveniment, 
es va presentar de manera interactiva els diversos itineraris per Cata-
lunya. L’ACT va comptar amb la col·laboració de Reus Promoció, que 
va estar present amb la degustació de vermut local, i de Port Aventu-
ra World, que va sortejar una estada al parc entre els 50 assistents.
D’entre totes les publicacions dels diferents mitjans es va aconseguir 
una audiència total de 450.000 persones.

Projecte Ambassadors Itàlia 2019: Cultura

Blog trip que es va dur a terme del 17 al 21 de juny de 2019 amb la 
col·laboració amb la blogger Vitamina Project com a Ambassador, 
que ha creat continguts en italià sobre el segment cultura al blog 
www.catalunyaexperience.it.

Sant Jordi amb La Feltrinelli

Des de l’Agència Catalana de Turisme es va organitzar una campanya 
amb La Feltrinelli, principal cadena de llibreries a Itàlia, per la cele-
bració de la Diada de Sant Jordi. Durant el mes d’abril de 2019, els 
principals punts de venda de La Feltrinelli van estar branditzats amb 
informació de la campanya, que també va incloure un concurs online 
amb el sorteig de 3 viatges a Catalunya. A més, es van regalar punts 
de llibre amb la llegenda de Sant Jordi per cada compra.

Comunicacions a premsa: escapades culturals

Enviament d’un comunicat de premsa sobre escapades culturals a 
Catalunya el 15 de setembre de 2019. Aquest enviament fou part 
d’una estratègia de comunicació contínua a la premsa italiana per tal 
d’enfortir la Marca Catalunya i el seu coneixement al mercat.

Presentacions Diputació de Barcelona i ACT

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb la Diputació de 
Barcelona en l’organització d’una sèrie de presentacions sobre la 
destinació al nord d’Itàlia el 16 i 17 de setembre de 2019. La cultura 
va servir de fil conductor d’aquests esdeveniments. Es va fer una tro-
bada amb agents del trade a Bèrgam i Gènova i amb premsa a Milà. 
Hi va haver un total de 50 assistents.

http://www.catalunyaexperience.it
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Presentació Tel Aviv Costa Brava

En el marc del viatge del president de la Diputació de Girona a Tel 
Aviv, l’Agència Catalana - en col·laboració amb el Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona- va organitzar una presentació el 5 de febrer de 
2018 seguida d’un networking lunch amb 15 periodistes israelians, 
representants dels mitjans de comunicació més rellevants del país.

Press Trip Israel Hayom patrimoni jueu Costa Brava

L’Agència Catalana de Turisme, en col·laboració amb el Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona, va organitzar un viatge de premsa del 2 
al 6 de juny de 2019 pel mitjà Israel Hayom. Es va publicar un repor-
tatge sobre el patrimoni jueu a les comarques gironines.

Press Trip Touring a Terres de l’Ebre

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar un viatge de premsa per 
la revista Touring en col·laboració amb el Patronat de Turisme de les 
Terres de l’Ebre del 16 al 19 de setembre de 2019. Es va publicar un 
reportatge de 6 pàgines sobre un itinerari on the road al sud de Cata-
lunya. Touring és la revista de l’associació Touring Club Italiano, que 
reben a casa els 220.000 socis.

Campanya Pirineus

Campanya de promoció dels Pirineus al mercat israelià, a través d’un 
spot publicitari al Channel 5, canal esportiu de la televisió israeliana, 
per tal de promocionar l’oferta de turisme esportiu, de natura i cultural 
dels Pirineus Catalans. Del 15 al 30 de juny de 2019 es van fer 951 
emissions.

Reportatge al mitjà Passport News
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Zürich Primus Publishing

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar un afterwork/Apéro a Zu-
ric el 15 de març de 2018 adreçat als principals turoperadors i agents 
de viatges del país que tenia com a objectiu donar a conèixer l’ofer-
ta turística cultural de Catalunya. Hi van participar 64 persones que 
venien d’agències de viatges, touroperadors, premsa i MICE. Després 
de l’esdeveniment a Zuric, Primus va editar un reportatge a la seva 
publicació Travel Inside offline i online.

Europa Central

SomCultura a Hamburg

En marc de l’Any del Turisme Cultural es va dur a terme la segona 
edició del SomCultura, presentació de Catalunya com a destinació de 
turisme cultural, amb especial incidència en els Pirineus, Val d’Aran i 
Terres de Lleida. A través d’un recorregut per les sis grans rutes per 
Catalunya, es van proposar itineraris per recórrer el país utilitzant com 
a fil conductor la cultura, basat en la idea de la campanya de publici-
tat de l’Any del Turisme Cultural “La Ruta de l’Atzar”.

En aquest esdeveniment, que es va realitzar el 5 de juny de 2018 a 
Hamburg, hi van assistir 71 persones, de les quals la gran majoria van 
emportar-se a casa una proposta de ruta cultural per Catalunya. Els 
convidats eren agents de viatges, turoperadors i periodistes.

Reportatge Top 10 Cultura - Revista Ferientrends

La revista Ferientrends va publicar, el 15 de juny de 2018, un repor-
tatge de tres pàgines destinat al mercat suïs, que arriba als 460.000 
lectors. En aquest reportatge es feien 10 propostes d’excursions 
culturals des de la Costa Catalana.

Article a Travel Inside

El 30 d’octubre de 2018 es va publicar un article a la revista Travel 
Inside, que arriba a 19.057 lectors, per tal de promocionar l’oferta de 
turisme cultural de Catalunya al mercat suís.

https://abouttravel.ch/reisebranche/die-neusten-infos-und-tipps-aus-katalonien/ 
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Publireportatge a FVW

Campanya de promoció offline a través d’un publireportatge a la 
revista del sector turístic alemany FVW, que arriba a 87.394 lectors, 
sobre l’any del turisme cultural 2018 a Catalunya i les seves 6 rutes. 
Es va publicar el 21 de desembre de 2018.

Campanya de promoció amb Gebecco - Dr.Tigges

De l’1 al 31 de desembre de 2018 es va llançar una campanya de 
promoció online i offline per tal de destacar les propostes culturals i 
culinàries de l’oferta turística de Catalunya de l’operador turístic Ge-
becco – Dr. Tigges, de TUI, el segon més important d’Alemanya.

Es va publicar un article de dues pàgines i es va comptar amb 
presència al web, on es va explicar l’oferta de viatge d’una ruta 
cultural pel nord de Catalunya de 10 dies. A més, es va incloure un 
reportatge sobre Catalunya a la seva newsletter, que arriba als 18.000 
clients.

Article a Touristik Aktuell

L’Agència Catalana de Turisme va participar en aquesta publicació 
del 3 de desembre de 2018 a la revista Touristik Aktuell, adreçada als 
principals agents de viatges del país i que arriba als 66.787 lectors, 
per tal de donar a conèixer l’oferta de turisme cultural a Catalunya.

Press Trip Andreas Drouve

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb el Patronat de la 
Costa Brava i amb el periodista de la DPA, Andreas Drouve, per or-
ganitzar un trip per la Costa Brava i promocionar aquells llocs menys 
turístics entre el 29 d’abril i el 5 de maig de 2019. El periodista va es-
criure dos articles sobre la Costa Brava els quals van sortir publicats 
a més de 100 mitjans offline i online.
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Presentació Tramuntana Travel

L’Agència Catalana de Turisme va participar en la presentació del 
catàleg 2020 del nou operador turístic Tramuntana Travel a Viena, 
especialitzat en viatges gastronòmics, de natura i culturals a Catalun-
ya. Es va donar suport en la creació i desenvolupament del programa 
d’aquest operador turístic austríac especialitzat en Catalunya, per tal 
que poguessin definir les ofertes i viatges que oferiran a partir de l’any 
vinent.

Instatrip Roman Huber

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb l’instagramer aus-
tríac Roman Huber, que compta amb 38,5k seguidors, per tal de rea-
litzar un Instatrip del 23 d’agost a l’1 de setembre de 2019 a Catalun-
ya durant 10 dies per descobrir la ciutat de Barcelona, la Costa Brava 
i els Pirineus. Es van publicar 7 posts i 49 històries al seu Instagram, 
utilitzant els hashtags #catalunyaexperience i l’etiqueta
@catalunyaexperience.

Press Trip Música i Cava

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb el periodista aus-
tríac, Stephan Burianek, en un viatge a Barcelona per conèixer l’oferta 
de música clàssica a la ciutat i visitar les caves del Penedès de l’11 
al 16 de maig de 2019. El periodista va escriure dos articles de músi-
ca clàssica pel diari Salzburger Nachrichten i per a la revista de luxe 
Connoisseur Circle i un article sobre cava per a la revista eno-gas-
tronòmica Weinweltjournal.

Campanya de publicitat Die Zeit Reisen

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar i participar amb el 
turoperador Die Zeit Reisen en l’organització anual del seu Fòrum de 
lectors que va tenir lloc a Girona. Paral•lelament es van dur a terme 
tres viatges al territori, per tal de donar a conèixer l’oferta cultural i 
gastronòmica de Catalunya als seus clients.

El suplement elaborat amb Zeit Reisen es va encartar i distribuir a 
principis de març de 2019 al setmanari amb una tirada de més de 
450 mil exemplars dirigits als 1,8 milions de lectors de Die Zeit. Es va 
potenciar la comercialització dels seus tres viatges a Costa Brava, 
Barcelona i Costa Daurada en marc del simposi anual. Hi van partici-
par 40 persones.

https://www.tramuntana.at/
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Campanya iniciada a principis del 2018 amb la col·laboració de 
Travel360 amb l’objectiu de promocionar la destinació Catalunya 
des de la cultura, i de donar un marc comú a les diverses accions de 
promoció que s’havien de dur a terme en el mercat belga i holandès 
durant l’any. En el marc de la campanya, d’enfocament B2B, s’han fet 
enviaments de newsletters, cursos de formació online, presentacions i 
esdeveniments, arribant a uns 9.500 contactes.

Terres de Lleida. Durant el mes de setembre de 2018 es va engegar 
un curs online per presentar l’oferta cultural i de turisme actiu de les 
Terres de Lleida. En enregistrar-se a aquesta formació, els 162 partici-
pants van poder acumular punts per participar en una sèrie de premis 
i a l’acte final de la campanya.

Costa Daurada. Paral·lelament, el mateix mes de setembre de 2018 
es va engegar un curs online per presentar l’oferta cultural de la Costa 
Daurada. Hi van participar 159 persones.

Catalan Experts Awards. L’Agència Catalana de Turisme va visi-
tar els turoperadors i agents de viatge guanyadors de la campanya 
‘Catalan Experts’ per lliurar personalment els premis (una estada a 
Catalunya entorn d’un esdeveniment cultural) i presentar l’oferta d’ex-
periències culturals i novetats de la destinació.

Col·laboracions amb Espanje!

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb la revista holan-
desa Espanje! per a la publicació d’un reportatge de 2 pàgines sobre 
Catalunya, amb continguts sobre turisme cultural durant el mes de 
gener de 2018. La revista compta amb una tirada de 15.500 exem-
plars i un abast de 65.000 lectors.

Durant el mes de juliol de 2018 es va publicar també un reportatge de 
28 pàgines sobre Catalunya, amb continguts sobre turisme cultural, 
itineraris i gastronomia a Catalunya. Així mateix, inclou un reportatge 
sobre el viatge de premsa de Sant Jordi que es va realitzar al mes 
d’abril.

Benelux

Campanya Catalan Experts

Curs online sobre Lleida al web de
Travel360

Koen Evenepoel, d’Accent Events, guan-
yador de primer premi
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 Bloggers UTD

L’Agència Catalana de Turisme va participar en una trobada el 3 de 
febrer de 2018 amb bloggers esponsoritzant el premi a la Best Story 
of the Year oferint com a premi una estada a Catalunya per descobrir 
la seva cultura i tradicions. Es va aconseguir donar visibilitat durant 
l’esdeveniment però també en la pàgina web. A més, es va organitzar 
un blog trip del 26 al 30 d’abril de 2019 per al blog premiat (Dichtbij 
& Verweg), que van publicar dos articles al seu blog i un al diari Het 
Laaste Niews sobre la Ruta dels Genis.

Exclusive Destinations

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb el turoperador Ex-
clusive Destinations, especialitzat en producte Premium, en l’organit-
zació d’un viatge de familiarització. Durant la seva estada a Catalunya 
van visitar diversos hotels a la Costa Brava, Costa Barcelona i a la 
ciutat de Barcelona. La visita es va completar amb visites i activitats 
de caràcter cultural per donar visibilitat a l’Any del Turisme Cultural. 

Exclusive Destinations va augmentar l’oferta de Catalunya: noves pro-
postes a la Costa Brava, a Costa Barcelona i a la ciutat de Barcelona i 
va afegir als seus catàlegs establiments hotelers de disseny.

Setmana catalana a Facebook

Coincidint amb la setmana de Sant Jordi, l’Agència Catalana de Turis-
me va col·laborar amb les Oficines Espanyoles de Turisme a Bèlgica 
i  Holanda, tematitzant les seves respectives pàgines de Facebook 
durant la setmana de Sant Jordi de 2018 i 2019 sobre la destinació 
Catalunya, destacant la seva oferta cultural. Es van publicar un total 
de 16 posts cada any, que van tenir un abast total de 20.468 visualit-
zacions el 2018 i 26.514 el 2019, amb 374 interaccions dels usuaris el 
2018 i 340 el 2019.

Article sobre Reus al blog premiat

Pharos Reizen

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar un viatge de familiarit-
zació adreçat als agents comercials del turoperador holandès Pharos 
Reizen. L’objectiu va ser familiaritzar-los amb els nous programes 
que el turoperador ofereix a Catalunya en format “self-drive”. Durant 
4 dies els dos agents van visitar els Pirineus, Paisatges de Barcelona, 
Costa Daurada, Costa Barcelona i Costa Brava; i van realitzar visites 
culturals, activitats a la muntanya i visites a cellers.

El turoperador Pharos Reizen va incloure tres nous paquets turístics a 
Catalunya: “Descobreix Catalunya en 19 dies”, un recorregut per tot 
el territori i amb visites culturals i experiències enogastronòmiques, 
“Descobreix els Pirineus sota les estrelles” i “Vacances familiars d’ac-
tiu als Pirineus”.

https://www.dichtbijenverweg.be/2019/07/landscapes-of-geniuses-1-reus-in-de.html


51L’Any del Turisme Cultural 2018-2019

 TestTour Catalonië

Catalunya és la destinació de la 2a edició del TestTour organitzat per 
ACSI. Durant dues setmanes, del 9 al 18 de setembre de 2018, quatre 
perfils de campistes -una família, uns joves actius, uns bon vivants i 
uns amants de la cultura- van fer un itinerari per Catalunya per desco-
brir el territori des d’aquests quatre angles. Durant el TestTour, ACSI 
va publicar cada dia 1 vídeo i 1 article al blog del TestTour i a les xar-
xes socials. Posteriorment es van publicar continguts més detallats 
als seus diversos canals. Els quatre grups van viatjar des d’Holanda 
amb vehicles del grup Fiat i caravanes del grup Erwin Hymer.

Amb la campanya a Facebook, les newsletter, el blog de TestTour, els 
vídeos a Youtube, els bàners i els articles de FreeLife Magazine es va 
aconseguir arribar als 2.167.849 de persones.

Travel360 (B2B)

Durant el mes de setembre de 2018 la plataforma d’informació B2B 
Travel 360º va publicar una edició especial per celebrar el 5è ani-
versari i la seva posició de lideratge al Benelux. L’Agència Catalana 
de Turisme es va sumar a la celebració i va aprofitar aquesta edició 
especial per destacar l’any dedicat al turisme cultural. El número total 
de lectors va ser de 1.742 i el nombre de visites totals a la pàgina de 
12.159.

Primer article sobre Catalunya al blog de 
TestTour

Campanya de promoció de Ciutats i Viles amb Caràcter i Pobles 
amb Encant

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar una campanya durant el 
mes d’agost de 2018 de promoció de les Ciutats i Viles amb Caràcter 
i Pobles amb Encant. L’acció va ser un concurs fotogràfic a Face-
book, en què els seguidors tenien l’oportunitat de guanyar una estada 
cultural a Catalunya compartint una foto del seu poble o ciutat català 
preferit. Prèviament al concurs, es van publicar diversos posts so-
bre pobles i ciutats des d’una perspectiva cultural i patrimonial. Amb 
el contingut que es va generar durant la campanya es va crear un 
e-book.

Press Trip VAB Magazine

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb la revista de mo-
bilitat Belga VAB Magazine, organitzant un viatge de premsa del 10 
al 15 de març de 2019 per mostrar l’oferta de Catalunya d’itineraris i 
cultura.

Es va publicar un article de 6 pàgines i un article online de citytrips a 
Barcelona. Va tenir una tirada de 335.000 còpies i un abast online de 
50.000 visitants únics mensuals.

https://www.acsifreelife.nl/testtour2018/
https://magazine.vab.be/reizen/wegduiken-in-barcelona/
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 Workshop Ciutats Espanyoles

L’Agència Catalana de Turisme va participar en un workshop el 21 
de març de 2019 sobre la temàtica ‘City Trip’, organitzat per l’Ofici-
na de Turespaña a Holanda, amb l’objectiu de donar a conèixer la 
nova marca Ciutats i Viles amb Caràcter i informar sobre els atractius 
d’aquestes ciutats. A partir d’aquesta acció es va comptar amb la 
presència de les Ciutats amb Caràcter com a destinacions ideals per 
als City Breaks i hi va haver un augment de base de dades de premsa 
i influencers a Holanda.

Baltus City Breaks Press Event

L’Agència Catalana de Turisme va participar en aquesta trobada 
anual amb mitjans especialitzats del mercat holandès (periodistes i 
bloggers, fonamentalment) sobre el producte City Breaks. En aques-
ta ocasió es va presentar l’1 d’abril de 2019 l’oferta cultural de les 
ciutats certificades amb la marca Ciutats i Viles amb Caràcter, per tal 
de contribuir a la desconcentració geogràfica del turisme d’aquest 
mercat.

Fam Trip Caractère

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb el turoperador 
Caractère en l’organització d’un fam trip del 5 al 9 de maig de 2019 a 
Catalunya centrat en l’oferta cultural i premium. Hi van participar 11 
agents de viatges i el propi turoperador, que van recorrer les regions 
vinícoles del Penedès, Priorat i diversos punts de la Costa Brava.

Belgian Corporate Video Festival

L’Agència Catalana de Turisme es va presentar al Belgian Corporate 
Video Festival amb la Ruta de l’Atzar, fou nominada a la categoria 
de millor vídeo turístic i va guanyar el premi d’emissió publicitària al 
canal TV Kanaal Z. L’entrega de premis va ser el 6 de juny de 2019 al 
Kinepolis de Brussel.les.

Fam Trip Sunny Cars

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb Sunny Cars per 
organitzar dos viatges d’estudi per a directors d’agències de viatges 
del 13 al 23 de maig de 2019. Sunny Cars és una empresa brocker 
de lloguer de cotxes all-in, molt ben posicionada al Benelux, que 
promociona viatges en format fly&drive i treballa amb més de 1.200 
agències de viatges al Benelux. Amb aquesta acció es va guanyar 
visibilitat com a destinació per fer rutes en cotxe per als 30 agents de 
viatges de Bèlgica i els 30 agents de viatges d’Holanda.

https://www.caractere.be/nl/beleefreizen/costa-barcelona 
https://www.caractere.be/nl/beleefreizen/costa-barcelona 
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Triptelling Pirineus

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb l’empresa belga 
Triptelling per la producció de diversos vídeos sobre la marca Piri-
neus, un dels quals centrat en la cultura i les tradicions. Amb aquests 
materials es va dur a terme una vídeo campanya de cara al 2020 per, 
a través de l’storytelling, inspirar al potencial visitant belga i animar-lo 
a viatjar als Pirineus catalans.

North & South Art Religiós S. XII-XIV

Col·laboració en el projecte impulsat per tres museus d’art: Medie-
val-Museu Episcopal de Vic, Catharijneconvent d’Utrecht i Museu 
Universitari de Bergen, per donar visibilitat a la riquesa d’obres d’art 
religiós dels segles XII-XIV que s’han conservat a Catalunya i a Norue-
ga. Es va organitzar un press trip del 16 al 20 de setembre de 2019 on 
els periodistes van visitar l’exposició «North & South» a Utrecht, i tot 
seguit van viatjar a Catalunya i a Noruega. Es van publicar 7 articles 
als mitjans participants i es va augmentar l’oferta a Catalunya d’art 
romànic i religiós per part del turoperador Labrys Reizen.

Travelmedia

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb Travelmedia, agèn-
cia belga especialitzada en comunicació online per al sector turístic, 
per dur a terme una campanya de marketing online [B2C] durant el 
mes d’octubre de 2019 a través de les seves plataformes de viatges 
(www.goodbye.be, www.reisroutes.be, etc.), tot destacant l’oferta 
cultural a Catalunya.

Lonely Planet

Col·laboració amb Lonely Planet per a la producció d’una miniguia 
proposant diverses rutes per Catalunya, que va ser distribuïda al se-
tembre de 2019 amb la revista del mateix nom. Els continguts es van 
publicar també a la pàgina principal del portal www.lonelyplanet.nl i a 
la secció inspiració/roadtrips.

Travix

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb Travix, OTA d’ori-
gen holandès que opera a escala mundial per dur a terme una cam-
panya de marketing online [B2C] durant el mes d’octubre de 2019 
a través de les seves plataformes de viatges (www.cheaptikets.be 
i www.cheaptickets.nl), tot destacant l’oferta cultural i d’itineraris a 
Catalunya.

https://labrysreizen.nl/exclusieve-groepsreizen/reisoverzicht/catalonie
https://www.travelmedia.be/catal2019/index2
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Cultural Tips (by Belgians and Dutch living in Catalunya)

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb el blogger holan-
dès Corno Van den Berg, que gestiona el blog www.droomplekken.nl, 
per donar a conèixer l’oferta cultural a Catalunya a través de reco-
manacions d’holandesos i belgues residents a Catalunya. Durant una 
setmana d’octubre de 2019 en Corno va anar compartint les seves 
trobades i descobertes al Facebook del CPT del Benelux.

SomCultura Tour Amsterdam

L’Agència Catalana de Turisme va celebrar el tancament de la cam-
panya de l’Any del Turisme Cultural al mercat holandès amb una 
acció adreçada a premsa, operadors i prescriptors turístics. El 28 de 
novembre de 2019, prop de 80 operadors i organitzacions del sector 
turístic, mitjans de comunicació i influenciadors holandesos van tenir 
l’ocasió de descobrir l’oferta cultural a Catalunya a través d’una pre-
sentació i diverses experiències de realitat virtual. 

Els assistents al SomCultura Tour es van trobar el parc d’atraccions 
virtuals Catalonialand, on van ser “transportats” a la nostra destina-
ció per descobrir l’oferta cultural i d’oci catalana a través de diferents 
atraccions que els van fer viure experiències interactives i de realitat 
virtual: jugar un partit de futbol al Camp Nou, fer la seva pròpia obra 
d’art viatjant a un museu català, endinsar-se en l’univers de Legends 
of Catalonia per fer front al drac mil·lenari de la mà de PlayStation, i 
fer un tastet de les pel·lícules al Festival de Sitges.

Durant la presentació, també es va projectar el vídeo “La Ruta de 
l’Atzar” amb el qual l’Agència Catalana de Turisme ha estat promocio-
nant l’Any del Turisme Cultural.
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Salon SITEM

L’Agència Catalana de Turisme va realitzar una acció de prospecció 
al Saló Internacional dels Museus i d’Espais de Cultura i Turisme, que 
reuneix els actors principals del turisme cultural a França. El 2018 es 
va realitzar entre el 23 i el 25 de gener i va comptar amb 148 exposi-
tors i 3.636 visitants, la meitat dels quals professionals d’equipaments 
culturals i turístics i responsables d’associacions. Aquesta xifra va 
suposar un augment del 41% de visitants respecte a l’anterior edició, 
dada que confirma l’èxit creixent d’aquest saló. Aquesta acció per-
met establir i mantenir contactes comercials i promocionals entre els 
principals actors de l’àmbit del turisme cultural francesos. L’edició del 
2019 es va realitzar entre el 22 i 24 de gener.

França

Workshop Presse ADONET

L’ADONET (Associació d’Oficines de Turisme Estrangeres a París), 
de la qual l’Agència Catalana de Turisme de França és membre, va 
organitzar el 30 de gener de 2018 i el 2 de febrer del 2019 una troba-
da amb la premsa del mercat francès. Aquest esdeveniment va reunir 
tota la premsa nacional i regional francesa per tal de descobrir les 
novetats 2018 i 2019 de les destinacions turístiques.

Voyageurs du monde

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb Voyageurs du 
Monde durant el mes de juliol de 2018 per tal de comercialitzar el pa-
trimoni cultural català. Voyageurs du Monde és un dels turoperadors 
i agència de viatges premium i cultural més important i reconegut al 
mercat francés, que destaca per la seva qualitat i innovació amb un 
servei de viatges a mida. 

Publicació Artips

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb el portal cultural 
Artips, que rep 500.000 visitants mensuals i distribueix una newsletter 
a 370.000 abonats (especialistes i amants de la cultura). Es va enviar 
una newsletter entre els mesos de maig i octubre de 2018 basada en 
10 icones culturals de Catalunya, abordant entre altres temes, anèc-
dotes d’artistes catalans com Mirò, Gaudí i Dalí, i curiositats culturals 
d’indrets com Tortosa, la ruta del Císter, les Falles del Pirineu, etc.

https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/recherche-voyage/voyage-barcelone-la-catalogne/espagne
https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/recherche-voyage/voyage-barcelone-la-catalogne/espagne
https://artips.fr/10-secrets/archives/#/pack/Catalogne/main/home
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Campanya amb Vueling Airlines

Campanya conjunta amb Vueling Airlines al mercat francès, que va 
consistir en diverses insercions en diferents mitjans francesos online i 
offline amb la mateixa presència de marca tant de Catalunya com de 
Vueling. La campanya es va completar amb dues landings: una amb 
contingut de diferents activitats i rutes per Catalunya, relacionades 
amb la cultura i una segona que recollia una acció anomenada #cata-
lunyalovers, que consisteix en un trip de 3 influencers parisins per la 
Costa Brava i la Costa Daurada.

Veure més informació a la pàgina 28.

Agenda Comercial Cultura

L’Agència Catalana de Turisme va dur a terme accions comercials 
amb els principals turoperadors i agències especialistes en viatges 
culturals. L’objectiu va ser millorar la comercialització del patrimoni 
cultural a França.

SomCultura Tour - Grand Palais

El 13 de novembre de 2018 l’Agència Catalana de Turisme va presen-
tar el llegat cultural de Catalunya al Gran Palais de París, un prestigiós 
espai que reuneix 150 obres de l’artista català Joan Miró. Els paisat-
ges del Priorat i del Montsant que tant van inspirar l’artista i que han 
estat l’escenari d’alguns moments vitals i artístics, van esdevenir el 
marc ideal per promoure el patrimoni cultural, artístic i les tradicions 
castelleres catalanes a França. També es va presentar el llibre “Ca-
talogne Vue du Ciel” de Yann Arthus Bertrand, reeditat per l’editorial 
la Martinière amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Turisme, 
i van actuar els castellers de Vilafranca i París, emblema cultural de 
Catalunya, patrimoni immaterial de la Unesco. En total van assistir 
200 persones.

Dinar-debat Terres de Lleida a París

En el marc del Saló Destination Nature de París, l’Agència Catalana 
de Turisme juntament amb el Patronat de Turisme de les Terres de 
Lleida, van organitzar un dinar-debat-digital, adreçat a professionals 
del sector especialitzats en natura, senderisme i cultura per tal de 
presentar els recursos i atractius de les terres de Lleida com a desti-
nació.

Landing page #CatalunyaLovers

https://cestchezvous.catalunya.com/decouvrez/
https://cestchezvous.catalunya.com/decouvrez/
http://cestchezvous.catalunya.com/catalunyalovers/
http://cestchezvous.catalunya.com/catalunyalovers/
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Press Trip La Quotidienne

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar i col·laborar en un viatge 
de premsa del 4 al 9 de febrer de 2018 adreçat al mitjà La Quotidien-
ne de France5. L’objectiu del viatge fou la filmació d’un reportatge de 
TV per tal de promoure l’oferta turística de la Costa Daurada i de les 
Terres de l’Ebre, tot visitant Tarragona, Reus, Siurana, Poblet, Mont-
roig del Camp, la Terra Alta, el Delta de l’Ebre i Horta de Sant Joan.

Press Trip The Goodlife - Cadaqués

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar i col·laborar, amb el 
suport del Patronat de la Costa Brava, un viatge del 16 al 19 d’abril 
de 2018 adreçat a la revista The Goodlife. Els participants van poder 
descobrir l’essència de Cadaquès i van pubilcar un reportatge de 4 
pàgines.  

Press Trip Miró

Amb motiu de l’exposició de l’artista Joan Miró al Grand Palais a Pa-
rís, que va tenir lloc de l’1 d’octubre 2018 fins al 4 de febrer del 2019, 
l’Agència Catalana de Turisme va organitzar un viatge de premsa el 
15 i 16 de maig de 2018 adreçat a rellevants mitjans del món cultural 
i turístic francès amb l’objectiu de comprendre plenament el pintor, 
l’essència i els paisatges que el van inspirar. Els participants van visi-
tar el Mas Miró a Montroig del Camp coincidint amb el 125è aniversari 
del naixement de l’artista.

Al suplement cultural del diari La Croix, que té una tirada de 113.657 
exemplars al dia i 474.000 lectors, es va publicar un article de dues 
pàgines; A la revista cultural Connaissance des Arts, amb una tira-
da de 67.227 exemplars al mes i 149.102 lectors, es va publicar un 
article de 6 pàgines. A la revista de viatges AIR mag, amb una tirada 
de 25.000 exemplars bimestralment i 140.000 lectors, es va publicar 
un article de 8 pàgines; A la revista La Gazette Drouot, amb una tirada 
de 45.000 exemplars setmanals i 157.500 lectors, es va publicar un 
reportatge de 4 pàgines; A Télérama, que té una tirada de 650.547 
exemplars setmanals i 2.566.000 lectors, es va publicar un reportat-
ge de dues pàgines; A L’Oeil, amb una tirada de 36.000 exemplars 
setmanals i 78.802 lectors, es va publicar un reportatge de 4 pàgines 
i es va dedicar la portada; A Le Journal du Dimache, amb una tirada 
de 184.569 exemplars setmanals i 1.033.000 lectors, es va publicar 
un article d’un quart de pàgina; A Le Point, amb 3.081.000 visitants al 
mes, es va publicar un reportatge online.

Reportatge a Connaissance des Arts

Reportatge a AIR mag

Reportatge a L’Oeil

https://thegoodlife.thegoodhub.com/2018/08/17/cadaques-le-guide-pratique-de-the-good-life/
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Press Trip Gazette Drouot

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar un viatge de premsa 
del 17 al 19 de maig de 2018 adreçat al periodista Harry Kampiane, 
col·laborador de la revista La Gazette Drouot, que va fer un reportat-
ge sobre els artistes emergents a Barcelona i el moviment cultural 
barcelonès. La Gazette Drouot és una revista de referència en l’àmbit 
cultural a França i té una difusió nacional de 45.000 exemplars.

Press Trip Impress CB i Pirineus

Viatge de premsa multimercat del 15 al 18 d’octubre de 2018 per tal 
de promoure la cultura de la Costa Brava i els Pirineus. Des de França 
es va publicar un reportatge al mitjà Envie d’ailleurs.

Newsletter Gran Públic - Cultura

Durant el mes de febrer de 2018 es va enviar una newsletter dedicada 
a la cultura catalana amb continguts sobre Patrimoni UNESCO, cas-
tells, rutes literàries, ‘americanos’, teatres i rutes històriques i culturals 
per ciutats amb caràcter. 

Meet the Press Sant Jordi

Amb motiu de la diada de Sant Jordi, l’Agència Catalana de Turis-
me va organitzar un viatge de premsa multimercat entre el 23 i el 26 
d’abril de 2018 amb l’objectiu de descobrir les diverses propostes de 
rutes vinculades a escenaris de literatura catalana i internacional de 
Barcelona, Costa Brava i Paisatges Barcelona.

Des de França es van publicar articles a Sortir à Rouen, K-Libre i 716 
La Vie.Reportatge a Sortir à Rouen

Acció Comercial Experiències París

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar una agenda comercial 
amb portals comercialitzadors d’experiències del 12 al 14 de març de 
2019, per tal de millorar la comercialització d’activitats a França: visi-
tes museus, experiències enotouristiques, gastronòmiques, activitats 
d’actiu-natura, etc.

https://1enviedailleurs.com/2018/11/20/voyage-en-catalogne-partie-1-lheritage-du-judaisme/
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Fondation Maeght - Exposició Joan Miró - Au-delà de la peinture 

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar en la comunicació de 
l’exposició de l’artista català “Joan Miró. Au-delà de la peinture”. Des 
del 29 de juny al 17 de novembre de 2019, la fundació Maeght va 
celebrar Joan Miró, actor important en la creació de la Fundació.

Campanya Ceetiz

Acció de màrqueting online amb la plataforma francesa de venta 
d’experiències CEETIZ durant el mes de setembre de 2019. Aquesta 
campanya de comunicació va consolidar l’esforç de Ceetiz per incre-
mentar les experiències catalanes dins la plataforma de venta. Es va 
incrementar la visibilitat online de Catalunya més enllà de la tempora-
da estival, i completar la programació de Catalunya dins la platafor-
ma.

Campanya Beaux Arts

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar un blog trip durant el 
mes de setembre de 2019 per la revista online Beaux Arts amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer les Ciutats i Viles amb Caràcter de Catalun-
ya. Es van publicar dos articles: un sobre rutes de museus i un altre 
sobre rutes modernistes a Catalunya.

Campanya L’Indépendant / Midi libre / La Dépêche 

L’Agència Catalana de Turisme va fer un publireportatge amb el grup 
L’Independant, mitjà regional situat al sud de França que abarca les 
ciutats de: Toulouse (Dépêche du Midi), Montpellier (Midi Libre) i Per-
pignan (L’Independant). En aquesta acció es va promoure el turisme 
cultural, posant en valor les Ciutats i Viles amb caràcter. 

Campanya Le Monde i Télérama 

Col·laboració amb els mitjans francesos Le Monde i Télérama per 
donar a conèixer el patrimoni modernista català i el patrimoni mun-
dial de la UNESCO. Le Monde és un diari francès amb gran renom 
internacional i amb un total aproximat de 77 M de visites mensuals. 
Télérama és una revista cultural francesa setmanal amb un total d’1 M 
de visites mensuals. Tots dos suports s’adrecen a lectors d’alt poder 
adquisitiu.

https://www.ceetiz.fr/catalogne
https://www.beauxarts.com/lifestyle/sur-la-route-des-musees-en-catalogne/
https://www.beauxarts.com/lifestyle/itineraire-moderniste-en-catalogne/
https://www.lindependant.fr/2019/09/13/villes-et-bourgs-de-caractere-au-coeur-de-la-catalogne,8411709.php
https://www.lemonde.fr/balade-culturelle-en-catalogne/article/2019/09/06/catalogne-le-patrimoine-mondial-a-l-honneur_6012125_154.html
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Plataforma Online MyTrip Tailor

L’Agència Catalana de turisme va dur a terme una campanya de co-
municació durant el mes d’abril de 2019 amb la plataforma francesa 
My Trip Tailor, una web de reserves d’estades turístiques, que propo-
sa trajectes personalitzats de qualitat, pensats per fer tant en vehicle 
motoritzat com a peu,  i és una de les plataformes amb més creixe-
ment i més utilitzades pels francesos a l’hora de contractar experièn-
cies. Aquesta campanya de comunicació va donar a conèixer l’art i 
la cultura de Catalunya a través d’aquesta plataforma i va permetre 
la digitalització dels 6 itineraris de la guia “Descobriu i viviu l’art i la 
cultura”.

Campanya Last Minute

Campanya de comunicació durant el mes de setembre de 2019 amb 
la plataforma Last Minute (5,6 M visites mensuals) amb l’objectiu de 
desestacionalitzar i incrementar la visibilitat de l’oferta de Catalunya 
més enllà de la temporada estival. Last Minute és un comercialitza-
dor de viatges online que permet a l’usuari reservar en un mateix site 
l’estada a l’hotel i el transport. La plataforma compta amb un registre 
de 5.500 visitants l’any 2018.

Press Trip Maison France 5 

L’emissió “Maison France 5” amb 1,3 M teleespectadors, programa 
de lifestyle d’alta qualitat presentat per Stéphane Thébault va emetre 
2 programes de 90 minuts: Barcelona i Tarragona - Costa Daurada. El 
viatge, realitzat entre l’1 i el 3 d’octubre de 2019, va combinar visites 
a cases de particulars amb encant, artesans, artistes locals, etc. amb 
decoracions d’interior originals i amb la presentació dels trets cultu-
rals i naturals del territori. 

Fam Trip Costa Daurada Life

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb la FEHT, qui va or-
ganitza amb el Patronat de la Costa Daurada i els Patronats de Salou, 
Cambrils i Vila-seca, la Pineda, un fam trip del 18 al 20 de setembre 
de 2019 per a diversos agents de viatges, comitès d’empresa i perio-
distes del mercat francès. El Costa Daurada Life (http://costadaurada-
life.com/) va oferir experiències culturals, esportives a l’aire lliure, gas-
tronòmiques per conèixer la cuina local i enoturístiques entre altres.

https://www.pro.mytriptailor.com/test-catalunya-experience/
https://www.fr.lastminute.com/sites/la-catalogne
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Press Trip Culturez-vous 

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar un blog trip del 21 al 24 
de setembre pel blogger de Culturezvous, per donar visibilitat a Mont-
blanc i a Reus, destins que formen part de Ciutats i Viles amb Caràc-
ter. Finalement, el blogger va publicar un article al seu blog.

Press Trip Gazette Drouot - Jaume Plensa

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar un viatge de premsa del 
7 al 12 de gener de 2019 adreçat a la revista d’arts i cultura La Gazet-
te Drouot amb una tirada de 45.000 exemplars, amb motiu de l’expo-
sició individual d’en Jaume Plensa al Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona. Jaume Plensa és un dels escultors catalans més guardo-
nats i de més projecció internacional, amb obres a espais públics de 
Niça, Bordeus, Chicago, Londres, Mont-real, Tòquio i Toronto, entre 
altres ciutats.

Reportatge Castellers i Festes Majors d’estiu a Catalunya

Reportatge amb el suport del Patronat de Costa Daurada sobre els 
Castellers i les festes Majors d’estiu a Catalunya a l’emissió del JT 
20h del canal televisiu France 2, el 15 d’agost de 2019. Les imatges 
van ser filmades per Yann Arthus Bertrand i el programa és presentat 
per Thomas Sotto, amb 5,5 milions de teleespectadors.

Catalunya modernista, més enllà de Barcelona

El 19 d’agost de 2019 es va emetre al telenotícies del vespre del ca-
nal televisiu TF1 (Le Journal de 20h) un reportatge sobre el patrimoni 
modernista a Catalunya, amb especial focus a Gaudí. Presentat per 
Gilles Bouleau, el programa compta amb 5,05 milions de teleespecta-
dors i amb 11,7 milions de visitants mensuals al canal digital.

https://culturezvous.com/sur-les-pas-de-gaudi-et-du-modernisme-a-reus-en-catalogne/
https://www.gazette-drouot.com/article/jaume-plensa-ou-l-alphabet-de-l-ame/5520
https://www.gazette-drouot.com/article/jaume-plensa-ou-l-alphabet-de-l-ame/5520
https://www.francetvinfo.fr/monde/espagne/referendum-en-catalogne/patrimoine-les-pyramides-humaines-une-veritable-tradition-en-catalogne_3578153.html?fbclid=IwAR1CkVARcQmQ_GvXTSpdI5y0aoTlQGe9NrYwbwKxRLgJKq_Dtyt3m_pEsE8
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Campanya Radio Classique

L’Agència Catalana de Turisme va dur a terme una campanya de co-
municació durant el mes de setembre de 2019 amb l’emissora Radio 
Classique (1M d’oients diaris; Digital: 2,3M d’oients a la web i mòbil i 
566 mil visites). Es van difondre 2 spots de 30 segons per promoure 
les Ciutats i Viles amb caràcter. El contingut es basava en la visita 
dels principals museus d’aquestes ciutats i en el descobriment del 
patrimoni modernista català.

Comunicació online canals propis

L’Agència Catalana de Turisme va comunicar de forma més intensa 
als seus canals propis francesos sobre els recursos culturals catalans 
al llarg de l’any. Aquests canals van ser el blog catalunyaexperience.fr, 
el Twitter i el Facebook.

https://www.catalunyaexperience.fr/a-la-une/les-legendes-de-catalogne
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Gràcies al contracte d’esponsorització entre RAKUTEN i el FC Barce-
lona, l’Agència Catalana de Turisme va organitzar, per via d’aquesta 
plataforma líder en vendes digitals al Japó, una campanya online 
durant el mes d’abril de 2018 amb la finalitat de comercialitzar mi-
llor l’oferta turística cultural del Principat. La campanya va tenir un 
format de quiz, presentant 5 rutes turístiques culturals a Catalunya, 
encapçalades per 5 jugadors del Barça (Messi, Piqué, Suárez, Iniesta 
i Coutinho), sota el lema “Si t’agrada el FC Barcelona, la teva destina-
ció és Catalunya”, i tenint totes el punt de sortida des del Camp Nou. 
A més a més, també a Rakuten Ichiba i Rakuten Books, es van fer 
ressò de promocions vinculades a les celebracions del Sant Jordi i al 
Barça.

Aquesta primera fase de la campanya va consistir a promoure una 
landing page que permetia als usuaris participar en una enquesta i 
guanyar un viatge. 94.000 usuaris van visitar la landing page, dels 
quals 4.000 van completar l’enquesta i accedir a donar les seves 
dades. Es van identificar un increment de vendes durant la campan-
ya, en comparació amb altres mercats competidors i durant el mateix 
període (YoY).

Del 15 d’octubre al 30 de novembre de 2018 es va llançar una sego-
na campanya online a la mateixa la pàgina web de Rakuten Travel, 
amb la finalitat de promocionar la venda de bitllets d’avió i hotel, amb 
destinació a Catalunya. Aquesta campanya estava basada en bàners i 
targeting mail. El resultat van ser 328,571 impressions del bàner, amb 
un rati de conversió del 1.5%, i 280,000 mails enviats amb un rati de 
conversió del 22%.

Amb motiu del llançament de la campanya online de RAKUTEN el FC 
Barcelona i de l’Agència Catalana de Turisme, es va organitzar al Café 
Rakuten de Shibuya a Tòquio una presentació davant d’una cinquan-
tena de periodistes japonesos convidats per a l’ocasió. L’objectiu 
de l’acció era posicionar aquesta campanya operativa des del mes 
d’abril i que també es va activar el mes d’octubre del 2018. A més de 
llançar la campanya, es va aprofitar per fer difusió de la cultura cata-
lana, coincidint amb la diada de Sant Jordi.

Àsia-Pacífic

Campanya Rakuten al Japó
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Yann-Arthus Bertrand - Mitjans de comunicació coreans

Amb motiu de la inauguració de l’exposició fotogràfica  “Catalunya 
vista des del cel” del fotògraf francès Yann-Arthus Bertrand a la ciutat 
de Seül, el 19 d’abril de 2018 es va convocar una roda de prem-
sa amb 30 mitjans de comunicació i influencers per a presentar-los 
l’exposició, que té lloc de forma paral·lela a l’esdeveniment de Sant 
Jordi que es realitza a la llibreria Kyobo, la més important del país. 
D’aquesta acció de comunicació van resultar un total de 35 posts a 
xarxes socials, que van tenir un abast total de 10.812.867 persones.

Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, el 23 d’abril de 2018 es van or-
ganitzar unes manifestacions culturals amb l’objectiu de promocionar 
l’oferta turística catalana. Es va fer ressò dels esdeveniments via el 
Catalunya Experience d’Àsia - Pacífic, MyNewsDesk, TravMedia i els 
mitjans locals.

A Singapur, es va acordar amb les llibreries Kinokuniya i Books Ac-
tually de repartir roses, punts de llibre amb la llegenda del Sant Jordi i 
informació turística i visibilitat a Facebook.

A Seül, a la llibreria més gran del país, Kyobo, es va organitzar una 
gran posada en escena que comptà amb l’exposició de Yann-Arthus 
Bertrand. A banda, es van organitzar un media lunch i un trade eve-
ning al restaurant Sobremesa, del xef català, Àlex Quesada. A Corea 
del Sud totes les accions van tenir com a resultat 25 notícies a la 
premsa coreana i van assistir més de 50 agents al sopar.

L’esdeveniment de Tòquio va tenir lloc al Rakuten Café de Shibuya, 
tematitzat amb motius del FC Barcelona i Catalunya, on es van pro-
jectar vídeos de Catalunya. Hi van assistir 40 mitjans de comunicació.

Finalment, al mercat de Paddington de Sydney, es van repartir roses, 
punts de llibre i informació turística i la Colla Castellera de Sydney hi 
va fer actuacions. El 2019 amb la intenció de donar un suport digital 
a les actuacions castelleres de Sydney al popular mercat de Paddin-
gton de Sydney que van tenir lloc al voltant del cap de setmana de 
Sant Jordi de 2019, el CPT-Singapur va preparar el llançament d’una 
campanya online que posa en valor aquestes manifestacions culturals 
que es van organitzar a Austràlia i el Facebook del Catalunya Expe-
rience d’Àsia - Pacífic que va activar una sèrie important de posts di-
rigits per al mercat australià i de temàtica castellera. Aquesta acció va 
rebre el suport d’un total de 50 hores de l’oficina d’ACCIÓ - Sydney 
dins del conveni de col·laboració entre aquesta institució i l’Agència 
Catalana de Turisme.

Sant Jordi a Àsia-Pacífic



65
L’Any del Turisme Cultural 2018-2019

Acord Desenvolupament de Negoci amb MIKI TOURIST  

Amb la col·laboració del turoperador MIKI Tourist, l’Agència Catalana 
de Turisme va tancar el juliol de 2018 un acord de desenvolupament 
de negoci que va permetre crear una nova programació mitjançant 
una campanya exclusiva a Instagram sobre Catalunya. L’objectiu 
era crear circuits de 7 dies a Catalunya (vols d’anada i de tornada 
inclosos) partint des de la ciutat de Barcelona i seguint 5 itineraris 
culturals, gastronòmics i de natura. Aquest producte monodestinació 
de Catalunya estava orientat als consumidors nipons més àvids en 
nous itineraris culturals, experiències enogastronòmiques, lifestyle 
mediterrani i de gaudir d’espais naturals, principalment. Finalment, es 
va crear una landing page dedicada al destí Catalunya, on els usuaris 
etiquetaven les seves fotografies fetes a Catalunya. Com a resultat de 
la campanya, es van publicar 1000 fotos durant tot el període, amb el 
corresponent etiquetat que identifica a Catalunya.

Formació Kuoni 

L’Agència Catalana de Turisme va realitzar una formació el 7 d’agost 
de 2018 a un dels principals operadors del país, KUONI – Japan 
(adquirit per JBT el 2017). El curs es va orientar a presentar 5 itine-
raris culturals, oferta enogastronòmica, espais naturals i activitats a 
l’aire lliure a Catalunya. Al seminari formatiu van assistir una dotzena 
d’agents de viatges de Kuoni i, com a resultat, Kuoni va realitzar un 
viatge d’inspecció a diverses de les propostes exposades, signant 
acords amb proveïdors.

Campanya online Rutes Culturals de Catalunya

Amb la finalitat de poder fer un push sobre l’oferta turística cultural 
de Catalunya al Japó, el 27 de febrer de 2019 i fins al 27 de març de 
2019 es va llançar una campanya amb un dels principals operadors 
online del mercat, Rakuten Travel. Aquesta acció va posar en relleu 
l’organització de l’oferta cultural catalana en una sèrie de rutes que 
tenen molta acceptació en aquest mercat asiàtic. Aquesta campanya 
es va associar a la campanya precedent del FC Barcelona i Rakuten 
Travel que marcaven 5 rutes culturals, totes partint del Camp Nou cap 
a diversos indrets de Catalunya, de la mà de 5 jugadors del Barça. 
També, per a una major difusió de la campanya, es va explotar el 
primer microsite del Catalunya Experience en llengua japonesa i el Fa-
cebook Catalunya Experience a Àsia - Pacífic, amb els seus posts en 
llengua japonesa i que ja compta amb més de 56.000 seguidors dels 
quals uns 2.000 usuaris són del Japó.

D’aquesta campanya el CTR dels bàners va ser del 2.24% i del targe-
ting mail del 23,7%. Sobre el Manga del FCB i Catalunya es compta-
bilitzen 283,817 descàrregues.

Posts a Instagram de la destinació
Catalunya
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Triip.me Cryptocurrency Retreat 

Triip.me va organitzar un viatge de luxe de l’11 al 16 d’abril de 2019 
posant en relleu la cultura i la neu, a Catalunya per als seus clients 
més VIP, provinents d’arreu d’Àsia-Pacífic, amb el suport d’una de les 
DMC catalanes del Programa Catalunya Premium. Entre els parti-
cipants, Triip.me va convidar a 8 emprenedors del món de les crip-
to-monedes i l’acció resulta ser el primer viatge a la història d’Europa 
que els clients han comprat un viatge a Europa 100% amb cripto-mo-
neda.

Amb aquesta acció, es pretenia sensibilitzar les empreses turístiques 
catalanes dins de l’itinerari sobre la importància de la tecnologia bloc-
kchain i de les futures modalitats de pagament en moneda encripta-
des. Coincidint amb la celebració del Fòrum TurisTIC 2019, el co-fun-
dador de Triip.me va fer de speaker convidat, tot presentant l’aposta 
de la seva empresa per al sector turístic de Catalunya.

A més, es va organitzar un seminari Blockchain en el que es van 
agrupar el sector català i els emprenedors per discutir les oportunitats 
de la criptomoneda en el sector turístic. Al seminari hi van participar 
20 persones que engloben: sector públic català, sector privat català i 
emprenedor asiàtic.

Travel Podcast Corea del Sud

El mercat sud-coreà ha registrat un augment de quasi el 19% en 
comparació amb el 2017, amb quasi uns 270.000 turistes arribats a 
Catalunya a finals del 2018 i continua essent el mercat asiàtic que 
més ben connectat està amb Barcelona, amb 9 vols setmanals direc-
tes. Del 28 de març al 3 d’abril de 2019 la Mina Sohn es va desplaçar 
a Catalunya amb un medallista olímpic sud-coreà en esports d’hivern 
amb l’intent de posar una especial atenció a l’oferta d’esquí de la Val 
d’Aran a l’igual així com el patrimoni cultural (UNESCO) de la Vall de 
Boí, la gastronomia catalana i les activitats de turisme actiu i a l’aire 
lliure al Parc Nacional d’Aigüestortes i el Llac de Sant Maurici. Tot i 
que també es van realitzar activitats de descoberta gastronòmica a la 
ciutat de Barcelona, l’objectiu final d’aquesta acció era augmentar el 
nombre de coreans que visiten l’interior de Catalunya.

Com a resultat de la campanya s’han elaborat:
• 4 blogposts 
• 26 Instastories
• 11 Instagram posts
• 3 vídeos a Youtube
• 1 vídeo del viatge
• 1 vídeo de 30 segons per Turkish Airlines
• 1 article de promoció al Hanatour travel magazine

Post a Instagram de Mina Sohn
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Formació a Agents de Viatges socis de WTS i Rakuten Travel 

Amb la finalitat de poder fer un push sobre l’oferta turística cultural 
de Catalunya al Japó, es va fer una formació a 20 agents de viatges 
socis de Rakuten Travel i WTS. Un d’ells va ser seleccionat per viatjar 
a Catalunya el desembre de 2019.

Catalonia is Culture Sydney

Aquest esdeveniment, que es va realitzar el 21 de novembre de 2018, 
aprofita una dinàmica que combina l’enogastronomia vinculada a un 
territori concret i la cultura, a través d’un taller. Aprofitant la missió 
empresarial que té lloc a Austràlia amb la col·laboració de Turisme de 
Barcelona, es va desplegar a Sydney un SomCultura Tour (Catalonia 
is Culture Tour) que, en aquest mercat, va fer un focus en la demar-
cació de la Costa Brava - Pirineus de Girona. En total van assistir 57 
agents i 14 periodistes a la presentació.

Press Trip Genuine Journeys

Amb motiu dels esdeveniments sobre promoció del turisme gastronò-
mic a Catalunya a Melbourne el 2017, s’obté el contacte de la perio-
dista i bloguera australiana Sue Henly, que gestiona el blog Genuine 
Journeys. L’abril del 2018, aprofitant la seva visita a Bordeus, se la 
va convidar a realitzar un viatge de 3 dies a la Costa Brava (del 4 al 
7 d’abril de 2018), cortesia del Patronat de Turisme de Costa Brava 
Pirineu de Girona. Des de l’Agència Catalana de Turisme, es va fer ús 
del conveni amb Vueling per desplaçar-la fins a Girona. Finalment, la 
periodista va publicar 2 articles sobre la destinació.

Press Trip Foodie Influencers with Eurail

En col·laboració amb Eurail Australia, l’oficina d’Àsia-Pacífic de 
l’Agència Catalana de Turisme va organitzar un viatge del 20 al 25 
d’abril de 2019 amb el celebrity xef australià Jordon Toft i 6 influen-
cers del món dels viatges i la gastronomia. Aquest viatge va pro-
mocionar Catalunya com a destinació eno-gastronòmica, cultural i 
sostenible en el mercat australià a través de les publicacions dels in-
fluencers esmentats. Es van publicar 20 articles, 30 Instagram stories 
i 14 posts d’Instagram.
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Xina

En el marc de l’Any del Turisme Cultural i tenint en compte els interes-
sos dels internautes del mercat xinès, l’Agència Catalana de Turisme 
va organitzar una dotzena de sessions de Live Streaming sobre les 
ofertes culturals i les festes de Catalunya, incloent-hi el MNAC, Casa 
Batlló, La Pedrera, Montserrat, Teatre Museu Dalí de Figueres, Santa 
Tecla de Tarragona i la Mercè de Barcelona.

En la campanya del 17 al 25 de setembre de 2018 es van fer 12 strea-
ming amb les 12 entitats seleccionades i es va arribar a un total de 
26.060.000 persones d’audiència. Pel que fa al total de la campanya, 
aquesta va tenir un total de 32.525.000 persones d’audiència. A més, 
es van publicar 6 articles relacionats amb els temes del streaming. Es 
va difondre els continguts al canal Wechat, que va arribar a les 28.303 
visites i dos articles van ser publicats a Toutiao, aquests van arribar a 
les 330.000 visites. L’article sobre Castellers es va difondre novament 
per plataformes turístiques xineses com Qyer, Tuniu i Fenghuang.
Aquesta campanya també va tenir ressò a la premsa xinesa i diversos 
diaris van publicar la notícia a la seva pàgina web.

En la campanya de l’1 de setembre fins al 15 de novembre de 2019, 
es van gravar una sèrie de vídeos sobre ciutats/pobles històrics i 
culturals, incloent-hi Girona, Figueres, Tarragona, Tossa de Mar, entre 
altres. També es van publicar articles corresponents als canals de 
difusió més importants del mercat xinès i es van fer vídeos sobre 
gastronomia catalana.

Catalonia, Land of Culture in 
Live Streaming

SomCultura Tour Hong Kong

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar l’1 d’agost de 2018 una 
presentació en el marc del “SomCultura Tour” a Hong Kong, que ja 
té connexió amb Barcelona a través de Cathay Pacific des d’abril de 
2018. La presentació tenia com a objectiu promocionar el turisme 
cultural i difondre l’oferta turística cultural catalana.

Roadshow

Del 22 al 26 d’octubre de 2018 es va dur a terme a Shanghái, Cheng-
du i Guangzhou el Roadshow, organitzat conjuntament per l’Agència 
Catalana de Turisme i Turisme de Barcelona. En aquest, 15 empreses 
catalanes es van traslladar al primer mercat mundial emissor de turis-
tes, que mostra un gran interès pel turisme de compres i cultural, per 
tal de reunir-se amb el sector turístic asiàtic.
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ETC KOL hosting program 

Acció dins de l’acord amb ETC en el marc de l’Official Destination 
Partner de l’Any del Turisme UE-Xina. Del 22 de novembre al 3 de 
desembre de 2018 es va convidar la KOL, empresa amb un fort 
seguiment en xarxes socials xineses que també és la cofundadora 
de Uniqway Travel, una de les top 3 agències de turisme tailor-made. 
Aquesta va visitar museus, llocs històrics i atraccions culturals de 
Catalunya i va publicar articles i vídeos en els seus canals de difusió. 
A Wechat va obtenir 2.115 views, a Weibo 133.354 i a Zhihu 15.200.

ETC Ambassador programme

Acció dins de l’acord amb ETC en el marc de l’Official Destination 
Partner de l’Any del Turisme UE-Xina en què es va convidar un Am-
baixador de l’Any del Turisme UE-Xina al destí Catalunya. Aquest am-
baixador, el Sr. Buyi Mao, conegut cantant xinès, va gravar un vídeo i 
va realitzar publicacions als seus canals de difusió, que compta amb 
més de 90 milions de views en total.

Campanya publicitària OTA

Acció dins de l’acord amb ETC en el marc de l’Official Destination 
Partner de l’Any del Turisme UE-Xina en què es van establir pavellons 
online en las OTAs de Ctrip, Tuniu y Tongcheng i es van realitzar una 
sèrie de promocions online amb l’objectiu de promoure el turisme cul-
tural de Catalunya, que genera més de quatre milions d’impressions 
en Ctrip i 60 milions d’impressions a Tuniu

Pubicacions a xarxes socials

Tencent WeChat miniprogram

Acció dins de l’acord amb ETC en el marc de l’Official Destination 
Partner de l’Any del Turisme UE-Xina. Es va crear un miniprograma 
de l’Any del Turisme UE-Xina amb una secció dedicada a Catalunya. 
També es va llançar una campanya de promoció online per aquest 
mini programa.
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Micro Guia Digital en MFW

Acció dins de l’acord amb ETC en el marc de l’Official Destination 
Partner de l’Any del Turisme UE-Xina. Es va crear una microguia 
digital en MFW, una de les top 3 plataformes de continguts turístics 
online que s’enfoca en el mercat de FIT. La guia ha comptat amb més 
de 79.000 views des de març de 2019.

Europe-China Tourism Year Social Media Campaign

Acció dins de l’acord amb ETC en el marc de l’Official Destination 
Partner de l’Any del Turisme UE-Xina. Es va promocionar Catalunya 
exclusivament als canals de xarxes socials xineses de VisitEurope en 
forma de publicacions patrocinades, vídeos i altres continguts com-
partits, mini campanyes, campanyes trimestrals i gran campanya de 
marca compartida. Es van generar més de 2,7 milions d’impressions.

Welcome Chinese Certification

Acció dins de l’acord amb ETC en el marc de l’Official Destination 
Partner de l’Any del Turisme UE-Xina. La Certificació Welcome Chi-
nese és un estàndard exclusiu mundial, definit oficialment, reconegut 
i implementat per l’Acadèmia de Turisme de la Xina (CTA). L’objectiu 
final de la certificació és garantir serveis dedicats als turistes xinesos 
que viatgen a l’estranger. Es va sol·licitar la certificació per tres atrac-
cions catalanes: Port Aventura, MNAC i el Teatre Museu Dalí i es van 
realitzar promocions online per aquestes tres atraccions.

Presentacions en col•laboració amb Lushu Technology

L’Agència Catalana de Turisme organitza una sèrie de presentacions 
entre el 18 de juliol i el 31 de novembre de 2019 tant online com 
offline en col•laboració amb Lushu Technology, una plataforma que 
ofereix serveis a agents/turoperadors de turisme personalitzat. Les 
presentacions van promocionar la cultura, historia, arquitectura, les 
rutes i productes nous de Catalunya. El primer webinar va comptar 
amb 665 assistents i 20.380 impressions als canals de difusió de 
Lushu Technology.

Webinars en col•laboració amb Turisme de Barcelona

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar dos webinars 2B entre 
25 de juliol al 22 d’octubre de 2019 amb TdBcn per promocionar la 
cultura de Barcelona i Catalunya i l’experiència de shopping a Barce-
lona. El primer webinar va comptar amb 206 assistents.
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Països Nòrdics

Nordic Travel Bloggers in Barcelona

Entre el 22 i el 25 d’abril de 2018 l’Agència Catalana de Turisme, amb 
la col·laboració de Turisme de Barcelona, va organitzar un viatge a 
Barcelona adreçat a una blogger i un videògraf nòrdics per tal d’expe-
rimentar i documentar Sant Jordi.

Es van crear 5 entrades al blog, es va penjar el vídeo a Facebook 
que va obtenir 9,5 mil visualitzacions i es van realitzar diverses publi-
cacions a Instagram, concretament es van penjar 27 fotos que van 
obtenir 106 comentaris i 2.050 likes amb una impressió de 40.912 i 
un abast de 6.805. A Twitter es van fer 99 piulades que van donar a 
283.172 timelines amb un abast de 80.329 contes.

Dagens Nyheter Online

Entre l’1 i el 21 d’abril de 2018 es va difondre el microsite “Raons per 
visitar Catalunya” a la versió online del diari suec Dagens Nyheter, 
amb l’objectiu de promocionar Catalunya com a destinació turística.

Reportatge Reseguiden

Del 19 de gener al 28 de febrer del 2019 es va llançar una advertorial 
native a la revista de viatges Reseguiden del diari suec Dagens Nyhe-
ter. Va ser una campanya de comunicació tant online (400.000 lec-
tors diaris) com offline (600.000 lectors diaris) i a través de les seves 
xarxes socials de Catalunya com a destinació cultural i gastronòmica. 
També hi va haver col·laboració amb escriptors i periodistes suecs.

Vídeo publicat a FacebookPublicacions a Instagram amb més likes

www.reseguiden.se/tips/barcelona 
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Press Trip Gremi Hotels Barcelona 

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb el Gremi d’Hotels 
de Barcelona en un viatge de premsa del 21 al 24 d’abril de 2018 on 
es va convidar a una periodista de la revista danesa Liebhaver Boli-
gen a descobrir la cultura catalana a Barcelona.

Press Trip Filmning Catalonia Barcelona 

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar en aquest viatge de 
premsa a la ciutat de Barcelona del 25 al 27 d’octubre de 2018 per fer 
una guia de cap de setmana per a famílies, al portal suec Reseguiden.

Press Trip Matkaopas Barcelona 

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb l’OET de Hèlsin-
ki en el press trip de l’1 al 4 d’abril de 2019 organitzat per la revista 
de viatges finesa Matkaopas que va fer un reportatge de 10 pàgines 
sobre Barcelona ciutat.
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Europa de l’Est

Campanya online Aviasales.ru

Campanya de promoció online de rutes culturals de Catalunya que es 
va fer al mercat rus via el metabuscador Aviasales.ru entre setembre i 
octubre 2019 com a acció en sintonia amb l’Any del Turisme Cultural 
2019 i amb l’objectiu d’oferir noves propostes culturals al mercat rus, 
on el producte cultural és altament apreciat.

Presentació Catalunya – Kazunion

Presentació que es va dur a terme el 5 de març de 2018 sobre les no-
vetats de la temporada d’estiu de Catalunya i l’Any del Turisme Cultu-
ral 2018, als agents del turoperador de Kazahstan Kazunion, amb qui 
el CPT ha portat a terme accions conjuntes de promoció els darrers 
anys. Van assistir un total de 40 operadors i agències de viatges.

Presentació Catalunya - Good Time

L’Agència Catalana de Turisme va realitzar una presentació el 16 de 
març de 2018 sobre les novetats de la temporada d’estiu de Catalun-
ya i l’Any del Turisme Cultural 2018, adreçada al turoperador de Sant 
Petersburg, Good Time, que gaudeix de bon posicionament al mercat 
local en turisme emissor cap a Espanya i Catalunya. Van assistir un 
total de 40 operadors i agències de viatges.

Press Trip Sant Jordi i Setmana Medieval Montblanc

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar un viatge de premsa del 
19 al 25 d’abril de 2018 dedicat a mostrar la festa de Sant Jordi a 
Barcelona i a Montblanc i especialment pensat per a l’equip del pro-
grama “Ciutadà del món”, del canal de viatges rus “El meu planeta”. 
El viatge va incloure també la visita a algunes obres del modernisme 
català a Barcelona.

Press Trip Cultura: festes tradicionals Lleida i Girona

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar un viatge de premsa 
del 17 al 22 de maig de 2018 adreçat a revistes inflight (Aeroflot, S7, 
Royal Flight i Visoki Polet), revistes de Kaliningrad i de Bielorússia. Du-
rant el viatge es van visitar les festes de Moros i Cristians de Lleida i 
el festival Temps de Flors de Girona, amb l’objectiu de mostrar l’oferta 
cultural de Catalunya per al turista individual dels països d’Europa de 
l’Est. El programa va incloure també la visita a alguns punts de Costa 
Brava i de la Ruta dels Castells de Terres de Lleida.

https://www.youtube.com/watch?v=4XRCGPzd0No    
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Press Trip Moda i disseny i Festivals d’estiu 

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar un viatge de premsa del 
14 al 18 de juny de 2018 adreçat a mitjans russos especialitzats en 
lifestyle, viatges i glamour. El viatge va coincidir amb el Barcelona De-
sign Week, Sónar, Moto GP i el Festival Pedralbes i també va incloure 
visites a espais culturals i experiències gastronòmiques.

Press Trip Descobrir Catalunya

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar un viatge de premsa 
del 4 al 10 de setembre de 2018 adreçat a mitjans del Kazakhstan, 
en col·laboració amb el turoperador local Kazunion. Acció que es va 
enllaçar amb la participació de l’ACT al WS LTM Almati i presentació 
sobre turisme cultural celebrats el març de 2018 com a reforç de la 
promoció de Catalunya al mercat kazakh.

Press Trip concurs de castellers a Tarragona i Gaudí a Barcelona

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar un viatge de premsa del 
5 a l’11 d’octubre de 2018 adreçat al Primer Canal de TV de Rússia, 
programa “Neputevye zametki”, dedicat a mostrar el concurs de cas-
tells de Tarragona i que va enllaçar amb l’arquitectura d’Antoni Gaudí. 
El viatge va voler reforçar l’oferta de turisme cultural al mercat rus i 
contribuir a la desestacionalització dels visitants d’aquest país.

Press Trips Monogràfic Costa Brava

L’Agència Catalana de Turisme i el Patronat Costa Brava Girona van 
organitzar un viatge de premsa de l’1 al 5 de novembre de 2018 
adreçat a la TV i premsa turística escrita i online d’Ucraïna i Bielorús-
sia. L’objectiu va ser reforçar la promoció de Catalunya als mercats 
ucraïnès i bielorús, mostrant l’oferta familiar en combinació amb ofer-
ta cultural i gastronòmica. 

Del 12 al 17 de maig de 2019 es va realitzar un altre viatge de premsa 
adreçat al mercat de Rússia i ex URSS. El programa va incloure la 
festa de Temps de Flors a Girona amb la intenció de mostrar l’oferta 
de la ciutat per als turistes de la Costa Brava i enllaçant també amb el 
programa de Ciutats i Viles amb Caràcter.
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Press Trip Patum de Berga i Corpus Cristi de Sitges

Viatge de premsa del 19 al 24 de juny de 2019 pel Primer Canal de 
TV de Rússia (programa “Apunts del viatger”), 2 revistes turístiques 
(Discovery i National Geographic Traveler) i inflight aerolínia Rossia. El 
programa va incloure la visita a la Patum de Berga, castell i muntanya 
de sal de Cardona i festa del Corpus Cristi de Sitges. 

Press Trip Costa Daurada Turisme Familiar i Santa Tecla

Viatge de premsa del 18 al 25 de setembre del 2019 en col·laboració 
amb el Patronat de Turisme de Diputació de Tarragona, específic per 
al mercat georgià en el marc de la supressió de visats Schengen i 
l’ampliació de les connexions aèries amb Barcelona. El press trip va 
donar a conèixer l’oferta de turisme familiar a Costa Daurada i Terres 
de l’Ebre, en combinació amb turisme cultural i enogastronòmic.

Press Trip Cultura: Festes Tradicionals 

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar un viatge de premsa del 
16 al 23 de juliol de 2018 adreçat a l’equip de TV del Primer Canal de 
Rússia, que va centrar les seves gravacions en la Festa del Renaixe-
ment de Tortosa i la Festa dels Elois de Berga. “Apunts del viatger” 
és un dels programes de viatges més conegut de la TV de Rússia, 
presentat per Dmitri Krylov.

Calendari cultural Catalunya 2018 amb TUI

Col·laboració amb l’operador turístic TUI Rússia per a publicació de 
sales guide amb calendari cultural de Catalunya. Es van distribuir 
25.000 exemplars entre els agents de vendes de l’operador turístic de 
Rússia, de desembre de 2017 a març del 2018.

Presentació a Kíev amb Natalie Tours

Participació en la presentació de destinacions que l’operador turístic 
rus Natalie Tours va organitzar el 28 de març de 2018 en el marc de la 
Fira UITT per als seus agents d’Ucraïna. El CPT va participar en l’acte 
amb una presentació de les novetats de Catalunya per a la tempora-
da 2018 i Any del Turisme Cultural.

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/28287/episode_id/2040389/video_id/2093009/viewtype/picture/
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Celebració de la Festa de Sant Jordi a Moscou

Esdeveniment de celebració de la Festa de Sant Jordi a Moscou en 
el marc de l’acció “Nits a les biblioteques” del 21 d’abril de 2018. Es 
va fer una presentació sobre turisme cultural, una conferència sobre 
literatura catalana, una conferència de periodistes col·laboradors del 
CPT sobre les gravacions de la festa de Sant Jordi a Barcelona i una 
gimcana per al públic. També es van entregar roses als assistents.

Presentació webinar OTM Profi.Travel

El 13 de febrer de 2019 es va fer un webinar sobre les novetats de 
Catalunya 2019 en el marc de l’Online Travel Mart Summer 2019 que 
va organitzar la plataforma digital Profi.Travel. Es va fer una presenta-
ció sobre les festes UNESCO, festivals i restaurants Michelin. 

Campanya online Sletat.ru

Campanya de promoció online al mercat rus amb el portal agregador 
de paquets turístics Sletat.ru sobre propostes de turisme familiar, 
cultural, enogastronòmic i actiu fora de Barcelona amb l’objectiu de 
contribuir al 4D. Aquesta campanya es va dur a terme entre finals 
d’octubre a finals de desembre de 2019.

Campanya online Tourister.ru

Campanya de promoció online al mercat rus amb el blog de viatgers 
Tourister.ru per a la promoció de Catalunya en temporada d’hivern 
fent incís en Ciutats amb Caràcter, esquí i benestar. Aquesta campan-
ya es va dur a terme entre principis de novembre i finals de desembre 
de 2019.

https://profi.travel/events/webinars/show/162591
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Amèrica del Nord

Revista Smithsonian

En el marc del festival Folklife de la institució Smithsonian a Was-
hington, on es va convidar a Catalunya des del seu vessant cultural, 
l’Agència Catalana de Turisme en col·laboració amb tots els patronats 
de turisme de Catalunya va publicar un seguit de peces amb contin-
guts editorials online a la revista Smithsonian Magazine entre el 15 de 
juny i el 15 de setembre de 2018. L’objectiu va ser donar a conèixer 
el territori català i la seva gran diversitat d’oferta de turisme cultural 
principalment.

La campanya va obtenir com a resultats un total de 3.667.576 impres-
sions amb un CTR del 0,22%. Els articles “10 Reasons to Make Cata-
lonia Your Next Travel Destionation” i “Discover 20 Must-See Places 
in Catalonia” van rebre un total de 7.902 visualitzacions I els lectors 
van passar 3:02 I 2:57 minuts de mitja en cada article. Els bàners van 
obtenir un CTR del 0,20% i a Native Promotion al Facebook va ob-
tenir un CTR del 1,12%. L’emplaçament de publicitat van obtenir un 
CTR del 0,14% i l’emplaçament en versió mòbil un CTR del 0,18%.

Virtuoso Travel Catalog

Per setembre de 2018 es va publicar un anunci desplegable de 5 
pàgines al Virtuoso Travel Catalogue, centrat en l’oferta de turisme 
cultural a Catalunya I experiències úniques.

Virtuoso Seminaris online

L’Agència Catalana de Turisme va impartir una sessió formativa 
online, adreçada a agents de viatges membres de la xarxa Virtuoso. 
La sessió de formació els va permetre conèixer les possibilitats que 
ofereix Catalunya en l’àmbit cultural.

Van assistir al seminari un total de 71 agències Virtuoso, a més que el 
seminari va estar disponible per a consulta de qualsevol membre de 
la xarxa Virtuoso durant els següents 6 mesos.
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SomCultura Tour a Washington

En marc de l’Any del Turisme Cultural i coincidint amb la diada de 
Sant Jordi, es va dur a terme el SomCultura Tour, presentació de Ca-
talunya com a destinació de turisme cultural, amb especial incidència 
de Barcelona, Paisatges Barcelona i Costa Barcelona, a través d’un 
recorregut per les sis grans rutes per Catalunya, que proposen itine-
raris per recórrer el país utilitzant com a fil conductor la seva cultura, 
basat en la idea de la campanya de publicitat de l’Any del Turisme 
Cultural “La Ruta de l’Atzar”.

A l’acte van assistir 50 prescriptors turístics: operadors turístics, 
premsa i agents de viatges. Amb presència de l’Àrea de Turisme de la 
Diputació de Barcelona i de Turisme de Barcelona.

Operation Romanesque Art

El 2019 es va celebrar el centenari de l’operació per a recuperar les 
pintures romàniques de les esglésies del Pirineu català i evitar la seva 
venda i exportació als museus nord-americans. En aquest sentit, 
l’Agència Catalana de Turisme va aprofitar l’efemèride per a desen-
volupar, emmarcat en l’Any del Turisme Cultural, un projecte d’ager-
manament amb els museus americans, el MNAC i els altres museus 
catalans que contenen art romànic català i el territori pirinenc. 

Veure més informació a la pàgina 18 de la memòria.

Campanya de publicitat Time Out Boston i NY

Campanya de comunicació online i offline per fomentar el turisme a 
Catalunya entre l’audiència americana a través de l’art i el patrimoni 
Romànic d’arreu del país. La publicació dels continguts i dinamització 
va començar del 14 de Novembre de 2019 i té previst finalitzar el 14 
de maig de 2020.

La campanya comprèn la creació d’un hub de continguts que inclou 
6 reportatges que vinculen el romànic amb la natura, la gastronomia, 
la literatura, el cinema, els esports i la música en diferents entorns de 
Catalunya. També inclou una galeria fotogràfica amb un total de 27 
fotografies, un vídeo 360º de Sant Climent de Taüll i la dinamització 
al web (Time Out Bcn, Time Out NY i Time Out Boston) i a les xarxes 
socials.

https://www.timeout.com/barcelona/things-to-do/catalonia-a-whole-country-to-discover-romanesque-art
https://www.timeout.com/barcelona/travel/360-video
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Meet the Press Sant Jordi 

Amb motiu de la diada de Sant Jordi, l’Agència Catalana de Turisme 
va organitzar un viatge de premsa multimercat del 22 al 26 d’abril 
de 2018 amb l’objectiu de descobrir les diverses propostes de rutes 
vinculades a escenaris de literatura catalana i internacional de Barce-
lona, Costa Brava i Paisatges Barcelona. 

Des dels Estats Units, 2 periodistes van participar en aquest press trip 
i s’han escrit articles a REMonline i a Travel Life Magazine.

L’Any del Turisme Cultural 2018-2019
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Amèrica del Sud

Influencer TV Destino Certo Brasil

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar un viatge del 16 al 22 
de març de 2018 per filmar Catalunya en 4 capítols pel programa 
del canal TV GloboSat Brasil. La presentadora Melanie Fronckowiak, 
famosa model i periodista brasilera, va visitar durant 6 dies Barcelona, 
Tarragona i Girona.

D’aquest viatge, la interacció directa que va tenir la presentadora 
va ser de 128.872 likes, amb una estimació de visualitzacions d’Ins-
taStory de 394.696 persones en 27 story posts i amb una estimació 
d’abast total de 502.600 persones.

LATAM Experience Turisme de Barcelona

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar amb Turisme de Barce-
lona i Latam Airlines un viatge de premsa de l’11 al 17 d’abril del 2018 
adreçat a 5 periodistes sud-americans (Perú, Brasil, Argentina i Xile). 
L’experiència va començar al restaurant Tanit d’Oscar Bosch a Sao 
Paulo i tot seguit van viatjar a Catalunya per poder descobrir diversos 
atractius turístics premium de Barcelona i Catalunya.

Aquest viatge va tenir una promoció excel·lent en importants mitjans 
de Xile, Perú, Argentina i Brasil i es van reforçar les rutes aèries entre 
Lima i Barcelona i Sao Paulo i Barcelona.

Inauguració Exposició Gaudí a Valparaíso i SomCultura Tour

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar una presentació de la 
destinació Catalunya en el marc de l’acte de presentació de l’Expo-
sició d’Antoni Gaudí que es va realitzar el 8 de març de 2019 a Val-
paraíso (Xile). Des de la seva inauguració l’han visitat més de 25.000 
persones.

Aprofitant l’Exposició sobre Gaudí que es va poder visitar durant els 
mesos de març i abril al Centro Ex-Carcel de Valparaíso, l’Agència 
Catalana de Turisme va convocar el 29 d’abril de 2019 els principals 
agents de viatges emissors, premsa i prescriptors turístics a una pre-
sentació de turisme cultural de Catalunya i Barcelona.

https://www.panrotas.com.br/mercado/destinos/2018/04/barcelona-quer-fugir-do-obvio-com-melhores-turistas_154673.html
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Roadshow

Roadshow organitzat conjuntament per l’Agència Catalana de Tu-
risme i Turisme de Barcelona en el que 13 empreses catalanes es 
van traslladar del 25 al 29 de març del 2019  a Sud-amèrica, mer-
cat emissor que en els darrers anys ha augmentat el flux de turistes 
cap a Catalunya i que mostra un gran interès pel turisme cultural, 
eno-gastronòmic i per la realització d’activitats a l’aire lliure. L’ob-
jectiu d’aquesta acció va ser el de reunir-se amb el sector turístic de 
Sud-amèrica.

Durant el Roadshow, es van portar a terme unes sessions de formació 
dirigides al sector català i es van realitzar visites tècniques a alguns 
dels principals operadors de viatges del país. Hi van participar un to-
tal de 202 agents i operadors de viatges presents a Brasil, Argentina i 
Xile.

Presentació a la Fira del Llibre de Buenos Aires

Turisme de Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme, en col·labo-
ració amb l’Institut Ramon Llull, van presentar el 30 d’abril de 2019 
les rutes literàries per Barcelona i Catalunya en el marc de la Fira del 
Llibre de Buenos Aires, en la qual el 2019 Barcelona va ser ciutat li-
terària convidada. La presentació va estar adreçada a un selecte grup 
de prescriptors turístics.

Campanya Promoció Festivals Musicals de Catalunya  

Campanya promocional de Catalunya com a destinació líder per gau-
dir de festivals musicals dins la ràdio Energia 97 Brasil. La campanya 
es va llançar durant el mes de juny de 2019 i es va sortejar un viat-
ge per a dues parelles per gaudir de 4 nits a Catalunya. El viatge va 
incloure l’entrada al Sónar, visites guiades per Barcelona, cellers del 
Penedès, PortAventura, experiències gastronòmiques, entre altres.

A més, es van fer 269 insercions a la Ràdio i s’ha calculat un abast 
total de 502.600 persones.

Concurs Promocional del Festival Sónar

Tres periodistes del programa de Radio Energia 97 Brasil van viatjar a 
Catalunya del 17 al 21 de juliol de 2019 per assistir al Festival Sónar. 
A més, també van visitar diferents punts turístics de Catalunya com 
són Vinícoles, PortAventura World, entre altres.

En aquesta acció també es van fer 269 insercions a la Ràdio.
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Regne Unit i Irlanda

Campanya de publicitat - Premsa genèrica

Durant el mes de juliol de 2019 es van fer insercions a diferents mit-
jans de comunicació online i offline generalistes del Regne Unit amb 
la imatge de la campanya “La Ruta de l’Atzar” i “Legends of Catalo-
nia“. Alguns dels mitjans van ser The Times i el suplement Weekend 
de The Guardian.

Sant Jordi Borough Market

L’Agència Catalana de Turisme va participar en l’acte de celebració 
de la Diada de Sant Jordi el 22 d’abril de 2018, per tal de donar a 
conèixer l’oferta turística de Catalunya al Regne Unit.

Influencers Relacions Públiques – Castellers

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar una sèrie de 4 reptes per 
a diferents influencers amb l’objectiu de donar a conèixer Catalunya 
com a destinació turística des de diferents perspectives. El 30 de 
setembre de 2018 un dels influencer va participar en un dels assajos 
dels Castellers de Londres.

Influencers Relacions Públiques - Calendari d’Advent

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar una sèrie de 4 reptes per 
a diferents influencers amb l’objectiu de donar a conèixer Catalunya 
com a destinació turística des de diferents perspectives. Durant el 
mes de desembre de 2018 es va enviar un calendari d’advent que 
amagava tradicions del Nadal a Catalunya que l’influencer va anar 
descobrint i donant a conèixer.

Sant Jordi Camden Market

L’Agència Catalana de Turisme va participar el 27 d’abril de 2019 amb 
un taulell a la celebració de la Diada de Sant Jordi al Camden Market 
de Londres.
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Fam Trip Ciceroni

L’Agència Catalana de Turisme en col·laboració amb el Patronat de 
Turisme de Costa Brava Girona, la Diputació de Tarragona, Turisme 
de Barcelona i DIBA, va organitzar un viatge de familiarització del 15 
al 19 de maig de 2018 adreçat al turoperador Ciceroni, que té prevista 
l’obertura d’un nou programa cultural a Catalunya.

Fam Trip Martin Randall

L’Agència Catalana de Turisme en col·laboració amb el Patronat de 
Turisme Costa Brava - Girona, va organitzar un viatge de familiaritza-
ció del 19 al 22 d’agost de 2018 adreçat al turoperador cultural i de 
luxe Martin Randall, que tenia interès a obrir un programa cultural a la 
Costa Brava amb especial interès en el festival Schubertiada que es 
fa cada estiu a Vilabertran.

Com a resultat, Martin Randall va crear un programa cultural definit i 
posat a la venda per la temporada 2019 que ha tingut un èxit rotund 
amb les 40 places disponibles venudes i amb llista d’espera. Que-
da confirmat un nou programa per la temporada 2020. El programa 
inclou 3 nits a l’Hotel Peralda i les entrades per diversos concerts del 
Festival Schubertiada.

Presentació Turisme Cultural Costa Daurada

L’Agència Catalana de Turisme va col·laborar amb el Patronat de Tu-
risme de la Costa Daurada en la presentació “Costa Daurada, Patri-
moni de la Humanitat”, a la qual van assistir 30 operadors i periodis-
tes del Regne Unit. L’objectiu va ser donar a conèixer l’oferta cultural 
a la Costa Daurada.

Presentació Turisme Cultural a Belfast i Edinburgh

L’Agència Catalana de Turisme, en el marc de l’Any del Turisme 
Cultural, va organitzar el 16 d’octubre de 2018 al Titanic Museum 
de Belfast i el 17 d’octubre de 2018 a l’Hotel Balmoral d’Edimburg 
una presentació basada en les 6 rutes i destinada a 60 turoperadors, 
agents de viatges i premsa a Irlanda i 80 a Escòcia, per fomentar la 
demanda d’aquest producte des de les ciutats de Belfast i Edimburg, 
que tenen diferents connexions aèries directes amb Catalunya.
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SomCultura Tour i Presentació de Legends of Catalonia

Presentació el 30 de maig de 2019 de les 6 rutes culturals i la cam-
panya de publicitat de Legends of Catalonia al mercat britànic. Algun 
dels turoperadors ja oferia Catalunya, tot i que tenien un coneixement 
genèric i no concret sobre les noves rutes culturals. Amb la presenta-
ció es va poder donar a conèixer el territori i la campanya de publici-
tat a través de les diferents “atraccions” de realitat virtual.

Es van convocar 182 persones, de les quals van confirmar 105 i van 
assistir 66. Els assistents eren de qualitat i van tenir molt interès en 
la destinació, rebent feedback molt positiu per part de la majoria dels 
assistents.

Arran de l’esdeveniment s’han tancat visites amb turoperadors, com 
Ramblers que volen augmentar la seva oferta de rutes a Catalunya. 
On The Beach (quart OTA al Regne Unit) farà una landing page de Ca-
talunya a la seva web de reserves, hi haurà una possible col·laboració 
amb National Geografic i Peter Murrall ha escrit un parell d’articles, 
amb tota repercussió que suposa a les seves xarxes socials.

Press Trip Girona City Break

L’Agència Catalana de Turisme, en col·laboració amb el Patronat de 
Turisme de Costa Brava Girona, va organitzar un viatge de premsa 
de l’1 al 4 de juny de 2018 adreçat als mitjans Sunday Times Travel 
Magazine i Delicious Magazine. El primer mitjà va fer un reportatge de 
Girona com a destinació de City Break, mentre que Delicious Magazi-
ne es va centrar en Girona com a destinació gastronòmica.

Mystery Trip

L’Agència Catalana de Turisme va organitzar tres viatges en paral·lel, 
del 30 d’agost al 3 de setembre adreçats a 3 influencers que co-
neixien la destinació però no el programa ni les activitats que van fer 
per tal que l’efecte sorpresa servís per augmentar el valor de l’expe-
riència amb l’objectiu de crear publicacions als diferents canals de les 
seves xarxes socials. Cada un dels trips es va desenvolupar en una 
zona diferent dels Pirineus i a la vegada va estar especialitzat en un 
producte diferent.

Press Trip Castellers of London

L’Agència Catalana de Turisme, en col·laboració amb Castellers of 
London, va portar a una periodista i a una fotògrafa al Concurs de 
Castells que va tenir lloc a Tarragona entre el 5 i el 8 d’octubre de 
2018. D’aquesta manera van poder viure de primera mà la importàn-
cia d’aquesta tradició.
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Press Trip Impress CB i Pirineus

Viatge de premsa multimercat entre el 15 i el 18 d’octubre de 2018 
per tal de promoure la cultura de la Costa Brava i els Pirineus. L’ob-
jectiu del projecte era que els prescriptors fessin difusió a través dels 
seus mitjans, i així donar a conèixer internacionalment els béns cultu-
rals catalans.

Workshop City Fair

L’Agència Catalana de Turisme va assistir a aquest workshop l’11 
de juny de 2018 organitzat per ETOA i especialitzat en turisme urbà, 
amb agents del Regne Unit que treballen aquest i altres mercats com 
la Xina o els Estats Units. En aquesta ocasió es va assistir amb una 
representació d’entitats i empreses que formen part dels programes 
de treball Arts i Cultura i Ciutats i Viles amb Caràcter.

L’Any del Turisme Cultural 2018-2019
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Accions organitzades pel Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya 

Agència Catalana de Patrimoni Cultural

Jornades Europees del Patrimoni Cultural

Són la manifestació cultural participativa més important d’Europa en 
relació amb el patrimoni. Catalunya, a través de l’Agència Catalana 
de Patrimoni Cultural, hi participa cada any amb nombroses activitats 
gratuïtes a tot el territori.

En l’edició de 2018 41.312 persones van poder gaudir de les 396 acti-
vitats gratuïtes programades en un total de 190 municipis del territori.

En l’edició de 2019 es van programar 477 activitats en 211 municipis 
del territori.

Jornada de Patrimoni Cultural

La III edició es va celebrar a La Pedrera el 8 de novembre de 2018. 
Les ponències i el debat varen girar entorn de la relació entre el turis-
me i el patrimoni, coincidint amb l’Any del Turisme Cultural promogut 
per l’Agència Catalana de Turisme per al 2018. 

Entre ponents i participants en les taules rodones varen intervenir 17 
professionals experts en diferents disciplines relacionades amb els 
sectors cultural i turístic. El nombre d’inscrits va ser 178 persones, de 
les quals varen assistir finalment 148. 

Per a l’organització i continguts d’aquesta jornada es va comptar amb 
la col·laboració de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, 
l’Agència Catalana de Turisme i la Fundació Catalunya-La Pedrera, 
que va cedir el seu auditori.

La IV edició es va realitzar el 30 d’octubre de 2019 a l’auditori de la 
Pedrera. La temàtica del 2019 va ser les “Noves narratives per al pa-
trimoni cultural: del 3D a les experiències immersives” amb la presèn-
cia de ponents de gran projecció internacional. El nombre d’inscrits 
va ser de 215 persones, i l’interès va ser tan alt que es van exhaurir 
les places ràpidament, creant-se una llista d’espera de més de 30 
persones.

El dia abans es va dur a terme un workshop per a un grup reduït de 
professionals al Reial Monestir de Santes Creus i que va conduir un 
dels ponents de les jornades, en Timothy Powell.

L’Any del Turisme Cultural 2018-2019
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Mr Stone i el misteri dels templers a Miravet i Santes Creus

Activitat guiada que seguia els passos de Mr. Stone, un intrèpid viat-
ger a la recerca de llocs únics i fantàstics, amb secrets i enigmes per 
resoldre al Castell de Miravet, Santes Creus i a Sant Pere de Rodes.

L’activitat es va programar a Miravet en 12 sessions durant el 2018. 
Se’n van realitzar 8 amb total de 71 menors de 16 anys i 71 adults. 
L’any 2019 es van programar 9 sessions. Finalment se’n van realitzar 
3 amb total de 22 menors de 16 anys i 29 adults.

L’activitat de 2018 a Santes creus es va programar en 14 sessions. 
Se’n van realitzar 8 amb total de 68 menors de 16 anys i 84 adults. 
L’any 2019 es va programar en 14 sessions. Se’n van realitzar 6 amb 
total de 40 menors de 16 anys i 42 adults.

Pirates i corsaris a Sant Pere de Rodes 

El 2018 es va oferir la visita “Pirates i corsaris a Sant Pere de Rodes” 
una visita teatralitzada dirigida a adults i famílies amb infants de 8 o 
més anys. Es van programar 11 sessions que comptàvem amb una 
capacitat de 50-55 persones.

El 2019 el format es va canviar i es va oferir “MiniNits de pirates a 
Sant Pere de Rodes” una activitat interactiva per a famílies amb 
infants de 5 a 10 anys. Es van programar 6 sessions que comptaven 
amb una capacitat màxima de 40-45 persones.

Nova col•lecció de fulleteria del Patrimoni Cultural

El 2019 es va llançar una nova col·lecció de fulleteria per donar a 
conèixer els principals recursos del Patrimoni Cultural de Catalunya. 
Edició en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès.

Fulleteria de La Ruta dels Ibers amb 30.000 exemplars i distribució als 
26 Jaciments i 5 Museus que en formen part i entre les Oficines de 
Turisme del territori.

Fulleteria de La Ruta del Romànic de la Vall de Boí amb 10.000 exem-
plars i distribució entre les esglésies que en formen part, el Centre de 
Romànic de la Vall de Boí i entre les Oficines de Turisme del territori.

Fulleteria de La Ruta del Cister amb 30.000 exemplars i distribució 
entre els 3 Monestirs que en formen part, l’Oficina de la Ruta del Cis-
ter i entre les Oficines de Turisme del territori.
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Nova col·lecció d’entreteniments sobre Patrimoni Cultural
adreçat a públic infantil

El 2019 es va llançar una nova col·lecció d’entreteniments infantils, 
en els quals, a través d’un seguit d’activitats es dóna a conèixer el 
Patrimoni Cultural de Catalunya als infants. Editat en quatre idiomes: 
català, castellà, anglès i francès. Es van crear 1.100 fitxes amb 12 
activitats diverses per descobrir el Patrimoni adreçat als més petits.

Noves produccions dels Visitmuseum

L’any 2019 el Visitmuseum va ampliar els continguts amb la posada
en marxa de tres noves produccions d’audioguia en català, castellà, 
anglès i francès al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, al Mu-
seu de Mataró i al Museu de la Garrotxa.

Al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona es va fer la presentació 
de l’audioguia el 30 de maig de 2019. Des d’aleshores s’han fet 127 
visites amb l’audioguia. Al Museu de Mataró - Can Marfà es va fer 
la presentació de l’audioguia l’11 de juliol de 2019. Des d’aleshores 
s’han fet 73 visites amb l’audioguia. Al Museu de la Garrotxa es va fer 
la presentació de l’audioguia el 12 d’octubre de 2019.

A banda, es va modernitzar l’aplicació existent per a dispositius mòbi-
ls, incorporant nous continguts per fer més accessibles les col·lec-
cions de més d’un centenar de museus de Catalunya.
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Direcció General de Cultura Popular i Associa-
cionisme Cultural

Festival Smithsonian

Del 27 de juny a l’1 de juliol i del 4 al 8 de juliol de 2018 a Washington 
es va celebrar el Festival Smithsonian, on Catalunya va ser el país 
convidat.

La cultura tradicional i popular catalana van ser convidades per la
Smithsonian Institution a participar en aquesta mostra internacional
de patrimoni cultural viu que se celebra cada any al National Mall
de Washington DC. L’esdeveniment va promoure el patrimoni cultural
entre els professionals de la cultura i el públic en general, fomentant
el seu coneixement i comprensió així com la seva història.

Hi va haver 451 participants de Catalunya, 700.000 visitants, es van 
programar 750 esdeveniments al National Mall i a altres llocs, hi van 
col·laborar 55 becaris i 350 voluntaris. Es van aconseguir 905.110 
visualitzacions a la pàgina web i es va arribar als 8,6 milions de segui-
dors a Twitter, 358.200 seguidors a Instagram i a les 147.942 visites a 
Facebook.

Article sobre Catalunya al web del festival
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Institut Ramon Llull

33è Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (Mèxic)

L’Institut Ramon Llull en col·laboració amb l’Institut Català d’Empre-
ses Culturals va participar en el Festival Internacional de Cine en Gua-
dalajara del 2018, que es va celebrar del 9 al 16 de març i Catalunya 
hi va tenir un paper rellevant com a convidada d’honor en l’esdeveni-
ment cinematogràfic més important de l’Amèrica Llatina.

Entre les produccions catalanes exhibides es trobaven 7 produccions 
catalanes seleccionades en competició oficial, així com una Mostra 
de cinema contemporani català. La Mostra de cinema contemporani 
català va acollir una trentena de films de ficció documental i curtme-
tratges i que va estar especialment dedicada a la nova generació de 
productors i directors que ha sorgit en els últims anys (la New Catalan 
Wave). 

A més, també hi va haver presència catalana en les activitats d’indús-
tria del festival que es van celebrar del 9 al 14 de març, així com en 
dues taules rodones en el marc d’indústria sobre “La nueva ola del 
cine catalán” i “Panorama industrial del cine catalán” i en diferents 
masterclass del Guadalajara Talents.

El fet que Catalunya fos convidada d’honor va donar una enorme visi-
bilitat a la indústria cinematogràfica catalana, ja que va permetre que 
els participants catalans fossin presents a totes i cadascuna de les 
seccions del FICG,  passant per la presència als jurats i als diferents 
programes de la secció d’indústria. La invitació a Catalunya també 
va implicar la presència d’un estand català a la secció d’indústria i la 
participació en els diferents programes d’aquesta secció: classes ma-
gistrals a Talents Guadalajara, trobades de coproducció, participació 
en el Principio del Film, etc.

Masterclass de diferents directors catalans al 
Talent Campus

Elena Martín, Ventura Durall i Meritxell Colell a 
la xerrada “La nueva ola del cine catalán”

58a Biennal d’Art de Venècia

Catalunya va participar en la 58a edició de la Biennal d’Art de Venècia 
que es va celebrar de l’11 de maig al 24 de novembre de 2019 dins 
el programa Eventi Collaterali amb un projecte comissariat per Pedro 
Azara, i que portava per nom Perdre el cap (Ídols).

El projecte va tenir més de 10.000 visitants i centenars de mencions a 
la premsa internacional. La proposta ha tingut molt bona crítica.
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Barcelona, ciutat convidada d’honor a la Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires

La Feria de Libro de Buenos Aires es va celebrar del 23 d’abril al 13 
de maig de 2019. És un esdeveniment de grans dimensions i molta
repercussió mediàtica, que va més enllà de la presència del que
s’entén normalment per Fira del Llibre. És una fira de públic,
amb un gran component de Festival literari amb moltes activitats
i amb una forta presència de públic.

Com a Ciutat convidada, Barcelona va tenir un estand que disposava
d’espai de treball, llibreria i un auditori propi per a activitats culturals.
L’estand va esdevenir un gran centre de promoció cultural de la ciu-
tat. També es va organitzar un programa d’activitats amb els quaranta
escriptors convidats a la Fira.

A la Fira van haver-hi 1.180.000 assistents, 530 expositors i 353 
estands. A més de 4.715 professionals del llibre (editors, distribuï-
dors, il·lustradors, traductors, autors, etc.) de 30 països. Es van fer 
2.860 signatures de llibres, 1.176 actes culturals i 628 activitats als 
estands. També van assistir 3.300 periodistes acreditats de 21 països 
i els autors/artistes participants que ha convocat més públic van ser: 
Sílvia Pérez Cruz, Cristina Fernández de Kirchner, Rita Segato, José 
Luis Espert, Carlos Cuevas i Hector Lozano, Laín García Calvo, Jorge 
Fernández Díaz i Darío Sztajnszrajber.

Des de l’Agència Catalana de Turisme i Turisme de Barcelona es va 
organitzar una presentació conjunta en aquest marc. Veure més infor-
mació a les pàgines 81 i 104.
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Direcció General de Turisme

Fulletons de les Rutes temàtiques

La Direcció General de Turisme amb la col·laboració de l’Agència 
Catalana de Patrimoni Cultural va va llançar durant el 2018 i el 2019 
nous fulletons de Rutes del Romànic i del Modernisme. 

Aquestes publicacions estan a disposició del públic final a les ofici-
nes de turisme, al preu de venda de 3€. Les versions en català es van 
posar a la venda el gener de 2019 i les de castellà i anglès a l’agost 
d’aquest mateix any. Hi ha dues publicacions més en procés d’edi-
ció, Rutes del Gòtic i una altra sobre el patrimoni industrial, ambdues 
previstes per al Pla Editorial de 2020.

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/emo_publicacions/emo_turisme1/emo_rutes_artistiques/
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Accions organitzades pels Patronats de
Turisme de les Diputacions 

Diputació de Barcelona

Els amics de Picasso

El 2018 es va crear un projecte de ruta al voltant dels indrets visitats 
per Picasso arran de la seva amistat amb Manolo Hugué i Palau i 
Fabre: Caldes de Montbui, Caldes d’Estrac i Gòsol amb la intenció de 
construir un producte premium i exclusiu.

Tot i que no es va arribar a concretar la creació d’aquest paquet, es 
van mantenir una sèrie de reunions amb els diferents ens implicats 
(Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació, Xarxa de Museus Lo-
cals de la Diputació, Museu Thermalia de Caldes de Montbui, Funda-
ció Palau Fabra-Picasso de Caldes d’Estrac i Museu Picasso de Bar-
celona) amb vistes a generar sinergies i trobar vies de col·laboració.

El Modernisme a Barcelona és molt més

Amb l’objectiu de posicionar la demarcació com a destinació mo-
dernista es va realitzar un acte de presentació conjunta de totes les 
fires modernistes que tenen lloc a les comarques de Barcelona el 25 
d’abril de 2018.

A l’acte van assistir 250 participants, entre mitjans convidats, ens 
públics i privats i membres de les colles modernistes dels diferents 
municipis.

Es va presentar la targeta BCNPass-Modernisme de Turisme de Bar-
celona i es va donar el tret de sortida de la temporada de fires moder-
nistes: Cerdanyola del Vallès, L’Ametlla del Vallès, Terrassa, Barcelo-
na, Canet de Mar, la Colònia Güell, la Garriga i Cardedeu.

L’impacte en mitjans va ser el següent: 611.000 persones d’audièn-
cia en premsa, 13.238.657 persones d’audiència en mitjans online, 
300.000 persones d’audiència en televisió, 399.000 persones d’au-
diència en ràdio i 3.642.123 persones d’audiència a través d’influen-
cers.

L’Any del Turisme Cultural 2018-2019

http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions
http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions
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Oliba 1000 anys. Construint un nou país 

El 2018 la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelo-
na proposà, en coordinació amb l’Àrea de Cultura de la Diputació, un 
projecte global al voltant de la figura de l’Abat Oliba que contemplava 
la difusió i promoció turística del patrimoni romànic, l’exposició itine-
rant de peces del Museu Episcopal de Vic, l’ampliació del Camí Oliba 
a les comarques d’Anoia i Berguedà, programació musical en dife-
rents espais romànics i activitats diverses i específiques coordinades 
amb la Xarxa de Parcs Naturals, el Museu de Montserrat, el Servei de 
Patrimoni Local i Catalonia Sacra.

Des de la Diputació de Barcelona es van realitzar una sèrie d’articles 
i vídeos al voltant d’aquesta temàtica que es van publicitar a través 
del butlletí “Ja saps què faràs aquest cap de setmana”?, que compta 
amb 70.000 subscriptors, a l’agenda i al web.

L’enoturista curiós 

L’Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona va 
impulsar el concepte “Turisme per a Gent Curiosa” el 2019 per pro-
mocionar no només els recursos tradicionalment associats al turisme 
patrimonial, sinó també aquells atractius relacionats amb la gastrono-
mia, l’enoturisme, la cultura popular o el paisatge. 

Amb aquesta idea es van contractar els serveis d’un equip de perio-
distes especialitzats en enoturisme (enoturista.cat) per crear i difondre 
continguts per a la web “Barcelona és molt més” i a les xarxes so-
cials. Aquests continguts es van publicar en català, castellà i anglès 
per als diferents canals. Es va encarregar la creació d’un relat en dot-
ze capítols independents presentant diferents propostes turístiques 
per a gent curiosa a les comarques de Barcelona, centrats en els 
territoris vinícoles destacats i amb el fil conductor del vi com excusa 
per parlar d’història, patrimoni, paisatge, gastronomia i enoturisme.  
Aquests capítols es tradueixen en 12 vídeos de caire periodístic al 
llarg del 2019, i editats cadascun d’ells en dos formats diferents: un 
vídeo de 45 segons, que es va publicar a les xarxes socials i un vídeo 
complet, de 4 minuts, amb informació pràctica i de serveis.

Cada capítol es va publicar com a tema principal al butlletí del dijous 
(amb prop de 70.000 subscriptors) i es publica també a l’apartat blog 
del lloc web i al canal de Youtube. Els resultats es van presentar en un 
acte el 10 de desembre de 2019.
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IgersMap: La cultura de Barcelona vista pels igers

L’Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona va 
impulsar el 2018 la creació d’un mapa online on es van inserir els 
principals atractius i recursos culturals de la destinació a partir de la 
recaptació d’imatges d’usuaris d’Instagram (IgersMap). 

Els principals objectius d’aquest projecte van ser mostrar els atractius 
turístics, culturals i fotogràfics del territori des del punt de vista espe-
cífic i particular dels usuaris d’Instagram, il·lustrar el territori de mane-
ra col·laborativa, no competitiva i inspirar i motivar el desplaçament i 
la descoberta d’aquests atractius posats en valor.

Van participar en aquesta iniciativa 473 persones, es van aconseguir 
1.878 fotografies i es van mostrar 481 atractius/recursos al mapa.

El Turista Modernista: Presentació del calendari de les fires mo-
dernistes

El principal atractiu de l’acció era gaudir de la presència de perso-
natges vestits d’època ambientats en un escenari privilegiat com són 
els jardins de l’Hospital de Sant Pau. Un espectacle pintoresc i de 
molta vistositat, de gran atractiu per a instagramers, fotògrafs i públic 
en general. Es va organitzar una activitat de dinamització a càrrec de 
Cheap Films, involucrant tant als personatges d’època com al públic 
final assistent en un rodatge als jardins. Com a cloenda, al final del 
rodatge es va convidar els assistents a passar als dos auditoris (de 
190 persones cadascun)  per gaudir de la projecció de la pel·lícula en 
la qual havien participat tots.

Essent el principal objectiu de l’acció donar a conèixer el calendari 
modernista,  es va editar un diari, en blanc i negre i inspirat en els de 
principis del XIX, amb la informació més rellevant de cadascuna de 
les fires. Aquest diari també va oferir cupons que es podien bescan-
viar per obsequis a les parades institucionals de les diferents fires. 
La idea era que el diari esdevingués un record material de l’acte, un 
calendari de les fires i un talonari de cupons que en futures edicions 
es pogués anar actualitzant.  Se’n va fer una edició de 5.000 diaris, 
repartits en diferents accions.
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Diputació de Tarragona

Presentació del turisme cultural a la Costa Daurada – Patrimoni 
de la Humanitat

Presentacions de l’oferta de turisme cultural a Catalunya a Londres el 
19 d’abril de 2018, amb l’assistència de 24 agències i 14 mitjans de 
comunicació, a Eindhoven l’11 d’octubre 2018, amb l’assistència de 
10 agències i 21 mitjans de comunicació, a Manchester el 15 de maig 
de 2019, amb l’assistència de 9 agències i 10 mitjans de comunicació  
i a Dublinel 10 d’octubre de 2019, amb l’assistència de 15 agències i 
9 mitjans de comunicació.

A més, també es va realitzar un fam trip del 16 al 19 de juny de 2018 
amb els assistents de la presentació a Londres, 13 agències i 1 mitjà 
premsa especialitzada, el qual va escriure un article a la revista Ar-
chaeology Travel. I un altre fam trip amb els assistents a la presen-
tació a Eindhoven, 3 agències i 9 mitjans de comunicació, que van 
publicar 4 articles.
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Diputació de Lleida

Campanya específica de difusió del Patrimoni Mundial de Lleida

La cultura és un dels productes prioritaris per Lleida, per aquest mo-
tiu, pel que fa a comunicació durant els dos anys del Turisme Cultural 
s’ha volgut reforçar el posicionament als mercats prioritaris. 

Així doncs, un dels eixos en les campanyes 2018 i 2019 ha estat do-
nar a conèixer el Patrimoni que té distintiu i reconeixement destacat.

En la comunicació online, també s’ha reforçat el producte fent difusió 
específica de tota l’oferta cultural. Durant aquest període, també s’ha 
presentat un catàleg de producte “Patrimoni Mundial” i s’ha posat al 
servei de l’usuari una nova microsite de cultura al web.

Catàleg promocional “Lleida Cultura”

El 2018 es va editar un nou catàleg promocional de Lleida, que va 
consistir en 5 cossos amb 4 desplegables (un per cada comarca), 
a més d’una línia del temps amb tots els recursos per èpoques, un 
mapa, rutes transversals i dades d’interès dels consells comarcals.

Es va publicar un total de 71.000 exemplars en català, castellà, an-
glès, francès i alemany.

Instawalk a Tàrrega

Redescobrir la figura de l’escriptor Manuel de Pedrolo a través dels 
espais de la capital de l’Urgell, on va viure durant bona part de la seva 
vida, va estar la motivació que va fer que més d’una trentena d’Igers 
participessin el 17 de juny de 2018 a l’Instawalk dedicat a resseguir 
l’empremta de l’escriptor per la ciutat de Tàrrega amb motiu dels ac-
tes organitzats per commemorar el centenari del seu naixement.

Any de Gaspar de Portolà

L’any 2019 es va celebrar el tricentenari del naixement del lleidatà 
Gaspar de Portolà i es va posar en marxa l’estructuració d’unes rutes 
al voltant d’aquest personatge històric i també una publicació.
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Perseguits i Salvats

Perseguits i Salvats és un projecte que es va dur a terme entre el 
2018 i 2019 i representa la recuperació d’unes rutes de fugida, que 
per molts jueus representaven l’única via d’escapada, la darrera gran 
opció per fugir de l’holocaust. 

El projecte ha permès recuperar i senyalitzar rutes dels Pirineus de 
Lleida, que transcorren concretament per la Val d’Aran, l’Alta Riba-
gorça, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i la Cerdanya. El Pallars Jussà a 
través de l’epicentre també es va sumar al projecte

A més, també es van fer diverses exposicions per diverses ciutats 
catalanes i estrangeres.

Presentació producte Natura-Cultura Lleida a França

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida va presentar el 2018 
a París l’oferta turística de Lleida com a destinació de natura i cultura 
davant de 15 operadors turístics, mitjans de comunicació i represen-
tants d’agències de viatges.
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Diputació de Girona

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona gestiona l’oferta cultural
de les marques turístiques Costa Brava i el Pirineu de Girona a través
del club de màrqueting Cultura i Identitat, el qual compta amb una
vuitantena d’associats entre Festivals, Museus&patrimoni, Entitats
de promoció i Empreses culturals. Aquesta fórmula promocional 
protagonitzada per associats del mateix territori, busca que sector 
turístic i cultural treballin conjuntament en la creació de nous llenguat-
ges, noves sinergies i nous productes turístics.

Amb motiu de l’Any del Turisme Cultural, el Patronat de Turisme Cos-
ta Brava Girona i el club Cultura i identitat, van destacar i posar en 
valor l’oferta cultural en totes les accions promocionals estatals
i internacionals, adreçades tant a públic final com a professional. 
Durant el 2018 i 2019 es van organitzar o van participar conjuntament 
amb l’Agència Catalana de Turisme:

Accions de promoció i comunicació:

Presentació TASTEMOTION Londres, París, Milà i Munic el 2018 i 
Amberes, Amsterdam i Estocolm el 2019
Presentació PANGEA Xarxa de Museus Girona & CBG!Festivals, a 
Barcelona el 2018
Presentació CBG!Festivals & Temporada Alta, a Madrid el 2018
Presentació ANY DEL TURISME CULTURAL amb Carlos&Sofia pia-
no duo, a Hamburg el 2018
Setmana de la Costa Brava i el Pirineu al País Basc, Donosti o Bil-
bao el 2019
Presentació Oferta cultural & Natura a Tel Aviv el 2019

Accions a canals d’intermediació:

3 Fam Trips pel mercat de Regne Unit amb el Centre de Promoció 
Turística: Ciceroni Travel, Martin Randall i Tastemotion London, el 
2018
3 Fam Trips Tastemotion a Munich, Milà i París el 2019
1 Fam Trip pel mercat d’Alemanya amb la Oficina Española de Tu-
rismo: Wikinger Reisen, el 2018
1 Fam Trip pel mercat català: ACAVE Cultura Banyoles i Garrotxa, el 
2018 i Pla de l’estany el 2019
Workshop multimercat Hotel W, Barcelona el 2018
1 webinar amb Bookingfax oferta cultural el 2019
Valoració agenda comercial zona Eix Transversal, a Manresa el 2019
Jornada CB Girona Sustainable Week, el 2019
Creació Base de Dades d’Intermediació (AAVV i TTOO) del producte 
Cultura amb 360 contactes personals de professionals que inclouen 
10 mercats.

Any del Turisme Cultural Costa 
Brava Girona
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Presentació TASTEMOTION

Workshop multimercat Hotel W
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Accions a prescriptors:

2 Blog Trips Freibeuter Reisen pel mercat alemany el 2018 i 3 Blog 
Trips el 2019
1 Blog Trip Travel Bare Feet pel mercat dels Estats Units el 2018
1 Blog Trip Finding the Universe pel mercat del Regne Unit el 2018
5 Blog Trips Salta Conmigo i Kamaleon Viajes pel mercat espanyol 
el 2018 i 1 Blog Trip Kamaleon Viajes el 2019
1 Blog Trip Euro Culture Trip multimercat el 2018
1 viatge descoberta territori CBG!Festivals & A Cappella Girona – 
Audiofeels el 2018
1 Press Trip pel mercat Català amb el Diari Ara el 2018 i el 2019
3 Press Trip  multimercat amb l’exposició Gala MNAC Fundació Dalí 
i Impress CB el 2018
1 Press Trip pel mercat del Regne Unit amb The Trip Reporter el 
2018
1 Press Trip pel mercat alemany amb Wikinger Reisen el 2018
1 Press Trip pel mercat italià amb Il Sole 24 Ore el 2018
2 Press Trip pel mercat escandinau amb Politikken Copenhagen i 
Assoc. Càmpings GI el 2018
1 Press Trip pel mercat rus amb Dmitri Bykov el 2018
1 Press Trip pel mercat francès amb l’oferta cultural i el Triangle 
Dalinià el 2019
1 Press Trip pel mercat espanyol de tradicions i cultura Lonely Pla-
net el 2019

Networking i formacions:

2 Networkings entre membres de Cultura, La Bisbal i entre Cultura 
& MICE, Palafrugell el 2018
2 Networkings entre Cultura & MICE i entre Cultura, Wellbeing i 
Enogastronomia el 2019
1 Jornada de creació de producte cultural tècnica ‘Design Thin-
king’, a Girona el 2018
1 sessió de treball amb la Fundació Ramon Llull & RCR, a Vall de 
Bianya el 2018
2 Jornades de formació: ‘Claus per a una bona comercialització/
distribució del producte cultural’ i ‘Eines per començar a ser fes-
tivals sostenibles; gestió de residus, inclusivitat o comunicació el 
2019

Newsletters:

Ruta del Romànic de la Vall de Ribes el 2018
‘La teva aventura comença al museu’ de la Xarxa de Museus Co-
marques Gi el 2018
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Euro Culture Trip

Jornada de creació de producte cultu-
ral tècnica ‘Design Thinking’
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Publicacions online i web:

Blog Som Cultura: 13.937 visites, un 63% més que l’any 2017 - 
65% Català i 35% Castellà el 2018
Gestió del web costabravagironafestivals: 14.781 visites - pèrdua 
del 22% el 2018
@costaBravaFesti: 1.961 seguidors - augment del 20% el 2018
2 e-books en anglès: Creative Travel i The Girona Pyrennes cultural 
highlights – 276 descàrregues el 2018
4 Concursos d’ Instagram: CBG!Festivals FFMM Portalblau a 
l’Escala i FFMM Castell de Peralada, InstaCulturaJueva a Girona i 
InstaSomCultura a St. Julià Ramis –  247 participants totals el 2018
Gestió secció Cultura web institucional: 3ª secció de gran pes al 
web, després de Platges i Enogastronomia, 349.508 visites, un 11% 
menys que 2018. Descens lleugerament superior al conjunt del 
web principal, que és un 8%. Augmenten visites idiomes 3%CAT i 
6%DE. Disminueixen visites idiomes -28%FR i -16%CAST. Idiomes 
més visitats CAT i CAST que aporten un consum 60%, i FR 18% 
Creació de continguts culturals a Atrápalo el 2019
3 Concursos d’ Instagram: Jardins de La Selva, CBG!Festivals i 
Som Cultura el 2019
Possibilitat de co-marketing amb portal de reserves francès Very 
Chick o Booking

Publicacions en paper:

Dossier de premsa Any Turisme Cultural 2018 + Infografia - CAT/
CAST/ANGL/FR i Reedició dossier de premsa Any del Turisme Cul-
tural 2019 + Infografia
Edició nou fulletó ‘Experiències culturals’ el 2018 i reedició el 2019- 
CAT/ANGL
Reedició catàleg de club ‘Cultura i Identitat’ el 2018-  CAT/CAST/
ANGL/FR i Actualització & re-impressió catàleg club Cultura i identi-
tat el 2019
Edició nou mapa desplegable CBG!festivals el 2018 i reedició el 
2019 - FR/CAT i ANGL/CAST 
Edició nou fulletó ‘Rutes literàries’ a les comarques de Girona el 
2018 - CAT/ANGL i Reedició fulletó Rutes literàries el 2019
Edició del nou fulletó ‘Rutes culturals’ el 2019
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Catàleg de club ‘Cultura i Identitat’ 

Fulletó ‘Experiències culturals’ 
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Publicitat:

Campanya a França amb Last Minute, Easy Voyage, Minube, Via 
Michelin, Routard, Lonely Planet, Cap Catalogne, Petit Futé Maga-
zine i Tripadvisor i Guia de viatges Petit Futé el 2018 i seguiment de 
campanyes el 2019
Campanya a Catalunya: Sàpiens i Descobrir, Núvol, La Vanguardia, 
Hora Nova, Premis Enderrock, Fem Turisme, Catalunya Experience i 
Time Out el 2018 i seguiment de campanyes el 2019
Campanya a Espanya: El Temps, Revista Amante i El mundo de los 
Pirineos el 2018 i seguiment de campanyes el 2019
Campanyes Som Cultura i CBG!Festivals el 2019

3ª edició SOM CULTURA (2018)

1.812 participants – 62,50% de Girona i 37,50% de Barcelona
82,4% d’ocupació
42 activitats realitzades 
87, 5% molt bona acceptació de l’ iniciativa
46,4% dina o sopa, 8,9% pernocta i 44,6% marxa 
83,9% coneix la campanya per web i xarxes socials
75% participants tenen entre 30 i 65 anys, 17,9% +65 anys i 17,1% 
entre 18 i 30 anys
20.000 programes, 1.000 cartells distribuïts i 300 banderoles
5.446 visites al web somcultura.costabrava.org – increment 41%
1 roda de premsa a Girona 
Campanya a ràdio 
74 impactes en mitjans de comunicació comarques Gironines i 
Catalunya
Vídeo promocional amb 12.359 visites i cobertura fotogràfica del 
mes temàtic
1 Blog Trip inclusiu mercat català: Six Sense Travel 

4a edició SOM CULTURA (2019), presentada el 17 d’octubre de 
2019.
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Pàgina web del Som Cultura 

https://ca.costabrava.org/que-fer/cultura/som-cultura
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Turisme de Barcelona

Turisme de Barcelona ha participat plenament en totes aquelles ac-
cions organitzades per l’Agència Catalana de Turisme:

Roadshows

El 2018 es van celebrar els Roadshows als Estats Units, del 12 al 16 
de febrer de 2018, a les ciutats de San Francisco, Los Angeles i Chi-
cago i del 23 al 27 d’abril de 2018, a les ciutats de Washington, Nova 
York i Toronto; amb la participació de 21 empreses catalanes. En 
aquesta ocasió es va dur a terme l’Acte SomCultura Tour, celebrat a 
Washington el 23 d’abril de 2018, en el marc del Roadshow i de l’Any 
del Turisme Cultural 2018. A la presentació i al workshop van assis-
tir 20 operadors i a l’acte del SomCultura Tour 10 operadors més, 
un total de 30. També es van fer Roadshows a la Xina del 22 al 26 
d’octubre de 2018, a les ciutats de Xangai, Chengdu i Guangzhou i a 
Austràlia del 26 al 30 de novembre de 2018, a les ciutats de Melbour-
ne, Sidney i Brisbane amb la participació de 9 empreses catalanes. 
En aquest Roadshow també es va celebrar l’Acte SomCultura Tour a 
Sydney el 27 de novembre de 2018, en el marc de l’Any del Turisme 
Cultural 2018. Van assistir un total de 40 operadors a la presentació i 
al workshop més 16 operadors a l’acte del SomCultura Tour, per tant, 
un total de 56.

El 2019 els Roadshows van ser a Sud-amèrica del 25 al 29 de març 
de 2019, a les ciutats de Rio de Janeiro, Buenos Aires i Santiago de 
Xile i al Sud-est Asiàtic del 25 al 29 de novembre de 2019, a les ciu-
tats de Tòquio, Osaka i Seül.
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Barcelona, ciutat convidada d’honor a la Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires

La Feria de Libro de Buenos Aires es va celebrar del 23 d’abril al 13 
de maig de 2019. És un esdeveniment de grans dimensions i molta
repercussió mediàtica, que va més enllà de la presència del que
s’entén normalment per Fira del Llibre. És una fira de públic,
amb un gran component de Festival literari amb moltes activitats
i amb una forta presència de públic.

Com a Ciutat convidada, Barcelona va tenir un estand que disposava
d’espai de treball, llibreria i un auditori propi per a activitats culturals.
L’estand va esdevenir un gran centre de promoció cultural de la ciu-
tat. També es va organitzar un programa d’activitats amb els quaranta
escriptors convidats a la Fira.

A la Fira van haver-hi 1.180.000 assistents, 530 expositors i 353 
estands. A més de 4.715 professionals del llibre (editors, distribuï-
dors, il·lustradors, traductors, autors, etc.) de 30 països. Es van fer 
2.860 signatures de llibres, 1.176 actes culturals i 628 activitats als 
estands. També van assistir 3.300 periodistes acreditats de 21 països 
i els autors/artistes participants que ha convocat més públic van ser: 
Sílvia Pérez Cruz, Cristina Fernández de Kirchner, Rita Segato, José 
Luis Espert, Carlos Cuevas i Hector Lozano, Laín García Calvo, Jorge 
Fernández Díaz i Darío Sztajnszrajber.

A més, també es va presentar el fulletó Rutes Literàries, 15 rutes 
literàries per conèixer Barcelona i Catalunya a través de les obres de 
grans figures de la literatura universal.

Fulletó Rutes Literàries



105


