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Noves sensibilitats
i turisme
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BALANÇ D’UNA
TEMPORADA
ATÍPICA
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introducció
Ja fa setmanes que la temporada alta del sector turístic s’ha donat per acabada.
Ara és el moment de fer balanç.
Ha estat un estiu estrany.
Segurament ha estat la temporada més atípica, com a mínim des que el turisme és un sector clau al nostre país.
Per aquest motiu, amb la perspectiva que ens donen el monitoratge i la recollida d’impressions, els nous
comportaments i les noves sensibilitats dels darrers mesos,
el passat mes de setembre vam mirar enrere per fer balanç de tot plegat.
La temporada va començar amb retard...
I marcada per la necessitat de desescalar per tal que l’economia, amb el sector turístic al capdavant, pogués
recuperar-se.
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introducció
La situació ha acabat amb una crisi del model.
No només per les xifres i volums registrats, sinó perquè ens ha dut a qüestionar les estructures i formes que havíem
tingut fins ara.
I que, a més, ara ja ni tan sols són rendibles.

El fort impacte de la Covid-19 sobre el sector turístic ha deixat una llarga llista de perjudicats per la
situació.
Però també ha fet reeixir algunes propostes.
I, com tota crisi, és també una oportunitat per a aquells que puguin tenir la capacitat
d’arriscar-se o reinventar-se.
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índex de continguts / setembre

1.

2.

perjudicats i beneficiats

aprenentatges: una nova
consciència sobre el paper del
turisme

3.
canvis i oportunitats: nous
comportaments que obren noves
portes

a. destinacions “antimassives”
b. segurs i asèptics
c. redescobrint la vida a l’exterior
d. diferenciació i singularitat
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PERJUDICATS i
BENEFICIATS
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PERJUDICATS
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perjudicats
No és cap secret que el sector turístic ha estat un dels principals perjudicats per la crisi sanitària de la Covid-19.

Es tracta d’una situació inèdita al nostre país.
Mai, des dels orígens del turisme de masses, Catalunya havia viscut un escenari similar a l’actual.
Les crisis semblaven cosa d’altres països, mentre que aquí es batien records de
visitants any rere any.
Les primeres obertures a finals de juny feien mantenir les esperances que el sector pogués, almenys, salvar la
temporada.
Però l’esclat dels primers rebrots, al mes de juliol, va acabar de malmetre les previsions.
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perjudicats
És evident que alguns han sofert molt més que altres.
En primer lloc, els turistes internacionals que, atemorits per les restriccions i advertències dels seus
governs, han decidit no viatjar al nostre país.
Hem vist com Barcelona, destinació de primer ordre per als visitants internacionals, ha rebut pocs visitants –amb
algunes excepcions– durant tot el mes d’agost.
Això també ha deixat fora de joc les grans infraestructures i companyies turístiques.
Els grans operadors turístics han estat dels més afectats per la crisi sanitària.
Les companyies aèries també han patit força degut a la seva manca de flexibilitat, la poca percepció de seguretat i les
restriccions de molts països.
Les cadenes hoteleres es troben en un moment de paràlisi, amb hotels tancats en temporada alta i ERTOs entre el seu
personal.
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perjudicats
El negoci del turisme massiu tampoc n’ha sortit gaire ben parat.
Amb la por de contraure la Covid-19 en la ment de tothom, les destinacions més populars i més freqüentades enguany
no semblaven ser les millors eleccions.
Salou, Lloret, Benidorm o Mallorca han estat algunes de les destinacions més afectades.
El model turístic espanyol, basat en sol i platja, bars i oci nocturn, té al davant una situació complicada.
Les aglomeracions a les platges o la marxa nocturna a discoteques i pubs no semblen l’activitat més adequada per
prevenir el risc de contagi.
La situació es veu encara més agreujada pel seu caràcter estacional, que fa que la
possible recuperació s’endarrereixi encara més, almenys fins a la propera
temporada.
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l’estiu més negre del turisme
Espanya va perdre 27 milions de turistes en el 1r semestre de l’any
2020, el més catastròfic del turisme en la seva història. Fins al
juny, amb prou feines 204.926 turistes van visitar Espanya, un
97,7% menys que un any abans (INE). Es van perdre 27,3 milions
de viatgers i 28.400 milions d’euros en despesa. I els rebrots de
contagis no auguren una remuntada durant la segona meitat de
l’any.
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LINK: https://elpais.com/economia/2020-08-03/la-llegada-de-turistas-cae-un-977-en-junio-y-cierra-el-semestre-mas-negro-para-elsector.html?fbclid=IwAR2X7XGnWeb3WntazWSG0mhYb3J1gMQNcc8tGZGy6QaolAxDpG93KXkP30#:~:text=Si%20en%20junio%20de%202019,de%20un%20junio%20al%20otro

54 milions menys
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Espanya perd un 65% de turisme el 2020. La consultora SimonKucher & Partners eleva les pèrdues a 88.000 milions (6,2% del
PIB nacional), ja que el país podria deixar de rebre 54 milions de
turistes estrangers. Catalunya serà la comunitat que patirà el major
descens absolut de turistes, ja que el 2019 en va rebre 19,4
milions i aquest any en perdrà prop de 12,8 milions.

LINK: https://www.hosteltur.com/138700_espana-perdera-54-millones-de-turistas-en-2020-un-65-respecto-a2019.html?fbclid=IwAR2EEC2rzZmmqFO4P6Y1nod_YVXzlx-SNe2Er1wub2n8nYvbtRcnmQ9ymkE

por a viatjar
S’han acumulat una suma d’elements i percepcions negatives que
fan que molta gent desenvolupi un cert temor a viatjar. Els governs
aconsellen no viatjar i encara hi ha més por a fer-ho en avió. Hi ha
por al contagi, a trepitjar aeroports i fer cues compartint espais
amb molta gent, a no poder tornar al lloc d’origen, o a haver de fer
quarantenes o sotmetre’s a restriccions.

LINK: https://elpais.com/elpais/2020/09/21/eps/1600708937_643092.html
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turisme estranger
Les destinacions que depenien en gran mesura del volum de
turistes estrangers han estat sens dubte les que més han patit
aquest estiu. A Catalunya, les reserves han estat només un 30%
de les que hi va haver l’any anterior, i, per exemple, tan sols han
arribat un 20% dels britànics que ho van fer el 2019. A les Balears,
aquestes xifres encara són pitjors: el volum de britànics i italians
respecte a l’any anterior és d’un 19 i 18% respectivament.
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LINK: https://www.smarttravel.news/turismo-deja-atras-verano-mas-extrano-historia/

turisme internacional
Les arribades de turisme internacional van caure un 65% segons
el baròmetre de turisme internacional.
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LINK: https://www.smarttravel.news/donde-viajado-los-espanoles-verano-65-menos-turismo-internacional/

El desastre del sol i platja
Les regions més dependents del sol i la platja seran les més
afectades. A més de l’estacionalitat, hi ha l’accessibilitat de cada
regió i la proximitat del mercat emissor, donat que un 37% dels
turistes europeus aquest any prefereixen viatjar amb transport
privat.

LINK: https://www.hosteltur.com/138700_espana-perdera-54-millones-de-turistas-en-2020-un-65-respecto-a2019.html?fbclid=IwAR2EEC2rzZmmqFO4P6Y1nod_YVXzlx-SNe2Er1wub2n8nYvbtRcnmQ9ymkE
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caiguda de les pernoctacions
Segons l’INE, les pernoctacions en establiments hotelers durant el
mes de juliol van caure un 73,4% respecte al mateix mes de l’any
anterior.

Send image to the back

LINK: https://elpais.com/economia/2020-08-24/las-pernoctaciones-hoteleras-caen-un-734-en-julio-pese-a-la-reapertura-delturismo.html

hotels en paràlisi
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Ramón Estalella, secretari general de la Confederació Espanyola
d’Hotels i Allotjaments Turístics, parla d’una paràlisi quasi total del
sector hoteler. “No hi ha turisme si no hi ha seguretat mèdica, ni
confiança per viatjar.”

LINK: https://elpais.com/elpais/2020/09/21/eps/1600695070_092813.html

el declivi dels operadors turístics
Segons un estudi d’Eurostat, a la Unió Europea el sector serveis
ha patit un descens en facturació del 16,4%, mentre que el turístic
ha caigut fins al 75%. Agències i Operadors Turístics han estat els
més afectats per la crisi de la Covid-19 en el sector turístic amb
una caiguda del 83,6%. En segon lloc trobem les companyies
aèries.

LINK: https://www.hosteltur.com/139053_agencias-y-turoperadores-los-mas-afectados-del-sector-europeo-por-la-covid.html
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estiu nefast per a les línies aèries
Ha estat un estiu nefast per a les companyies aèries: només 1 de
cada 5 viatgers han volat en comparació amb el 2019. Entre els
mesos de juny i agost, a Espanya hi ha hagut 220.000 vols, un
36% de la xifra del 2019, i la demanda ha estat del 20%: 17 milions
de passatgers.
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LINK: https://www.hosteltur.com/139255_este-verano-se-puede-calificar-como-nefasto-y-las-perspectivas-sonpeores.html?code=home-page%7B2020-09-16%7D&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=unimserso-sin-edad-supondria-una-inversion-mas-barata-que-los-erte-hosteltur-16-092020&utm_term=20200916&utm_content=transportes-3

reduint els vols
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La pandèmia de la Covid-19 ha fet que la situació de les diferents
línies aèries arreu del món retrocedís 40 anys. Ara, moltes
d’aquestes companyies ja no tenen interès a connectar ciutats
més enllà de les destinacions principals, que apleguen un major
nombre de viatgers.
LINK: https://skift.com/2020/06/24/rethinking-skifts-2020-travel-megatrends-in-a-pandemicworld/?utm_campaign=Early%20Time%20Zone%20%20Skift%20Daily%20Newsletter&utm_medium=email&_hsmi=90100004&_hsenc=p2ANqtz81XDYAwqTY_Z9C4z8GyKVU2r1qq6Qx369j7XLcA_adfXieLKiKlTtc07TpuFtfYA7oo2MrguYA_MYzTKLhkiIBy9zrvg&utm_content=90100004&ut
m_source=hs_email&fbclid=IwAR1gdL93DfWvBp74ei4xErbX-2hrojYhNTgxeYSQqR_DYBlW9zqYKdeV1-g

pressupostos sota mínims
Les marques turístiques s’han vist obligades, donada la situació, a
fer grans retallades. Segons un informe de Google, el 90% de les
empreses del sector turístic han reduït el seu pressupost de
màrqueting.

LINK: https://www.smarttravel.news/google-deben-saber-los-profesionales-del-marketing-turistico-la-nueva-normalidad/
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apartaments turístics
Canviar a lloguer de llarg termini. El lloguer turístic ja està canviant
a residencial a Espanya degut a la crisi del sector. Es calcula que
ja ho ha fet un 20% de l’oferta que hi havia abans de la crisi
sanitària.
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LINK: https://www.smarttravel.news/2020/07/28/20-la-oferta-alquiler-turistico-espana-ya-ha-cambiadoresidencial/?fbclid=IwAR2a62x12vHzpyE-YZMsPpReQfVDoNmVAaU0stGLZAhMX_Fd9RHiCwb1HwM

menys pisos turístics
L’oferta de pisos turístics a Barcelona cau un 62% segons Apartur.
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LINK: https://www.20minutos.es/noticia/4367513/0/la-oferta-de-pisos-turisticos-en-barcelona-cae-un-62-durante-elverano-segun-apartur/

de pisos turístics urbans a cases rurals
El lloguer d’habitatges urbans amb finalitats turístiques és un dels
sectors en què la crisi de la Covid-19 ha tingut més impacte. En
canvi, el lloguer de segones residències o de cases en entorns
rurals és un sector en expansió.

LINK: https://housfy.com/blog/pisos-turisticos/
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la caiguda del centre
El centre de Barcelona pateix una gran caiguda en les vendes. El
sector comercial tem perdre al voltant de 3.000 milions pels canvis
en la mobilitat al centre de la ciutat i, sobretot, la falta de turisme.
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LINK: https://www.lavanguardia.com/economia/20200713/482268394616/corazon-comercial-barcelona-queda-zagarecuperacion.html?fbclid=IwAR13kdR50Q5mru-EJ17pT62DTPfYEMdHA_JXYoG59cVBLivACFU2c2kt7sQ

menú del dia en perill
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El teletreball amenaça la supervivència dels bars i restaurants que
ofereixen menú del dia.

LINK: https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10647775/07/20/El-teletrabajo-amenaza-la-supervivencia-de-losbares-de-menu-del-dia.html?fbclid=IwAR2ikIgIdAdjXpbF7L_Wsw3DJfmJHsQ778vI5VvOV1zoYg3qkl-PamlXyiM

la crisi del bar de copes
La pandèmia i les seves restriccions han donat el cop definitiu als
bars de copes, que abans de l’arribada de la Covid-19 ja estaven
en crisi. Les anteriors crisis i els canvis d’hàbits socials
desdibuixen unes nits que ja no són com eren abans.

LINK: https://elpais.com/elpais/2020/09/16/icon/1600249587_369373.html?fbclid=IwAR1U_4PQyjv4HhCcOmGslOIO0bksRIsViAcr4obh1E-CVWx_pohoHjC_Kc#?sma=newsletter_icon20200922
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el final de les festes
El govern de les Balears va decretar el tancament immediat de les
zones que pateixen més el turisme de borratxera, Magaluf i la
platja de Palma, per acabar amb les aglomeracions dels darrers
dies, amb desenes de turistes sense mascareta. Les imatges d’un
nombrós grup de joves anglesos saltant sobre un cotxe i provocant
aglomeracions de gent han circulat per tot el país.
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LINK: https://www.elconfidencial.com/espana/2020-07-16/magaluf-cierre-bares-inglesescoronavirus_2684724/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb&fbclid=IwAR0rrSLlQ6jai33Awo
ppb6_xN7wtiWu-5-o1nZxi3HhTGxH5iWEdxJ2_Mz4

orfes sense diversió
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El tancament de les discoteques ha deixat milers de persones en
atur però també ha estat un cop per a la diversió i la moral de
molts joves. Amb les noves restriccions imposades per a molts
concerts i festivals, l’ambient se’n ressent clarament i no hi ha
aquella sensació de desconnexió i diversió.

LINK: https://www.codigonuevo.com/entretenimiento/fiesta-pandemicafiesta?fbclid=IwAR3uPO5bXMeKRv_zdrCHijTOsfmuEI0tWToFtOuzqlyILn1vYHM5Z0xAuf0

prohibir les festes
Airbnb ha anunciat la prohibició a tot el món de tot tipus de festes i
altres esdeveniments als allotjaments anunciats per la plataforma.
A més ha estipulat una ocupació màxima de 16 persones per
allotjament.

LINK: https://www.smarttravel.news/airbnb-anuncia-la-prohibicion-fiestas-alojamientosmundo/?fbclid=IwAR16PLD9srK9qprmA4C2G5FPA6eE_TVaWI-Xox0OXiYjQPRR08bBaeW60hk
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BENEFICIATS
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beneficiats
Les notícies als mitjans són descoratjadores i parlen més aviat del desastre de la temporada i de la crisi econòmica
que comportarà la forta dependència del país de la indústria turística.
Però en aquest escenari també hi ha hagut alguns guanyadors.
Algunes destinacions han rebut amb sorpresa uns resultats que no esperaven ni en les
previsions més optimistes.
El turisme internacional ha fallat, com a mercat receptor i també com a emissor.
Però, en canvi, el turisme de proximitat ha estat un dels grans salvadors de la
temporada.
La proximitat geogràfica ofereix sensació de control, d’estar en territori segur.
Els viatges en cotxe donen una major flexibilitat, necessària davant la incertesa pel que fa a l’evolució de la situació.
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beneficiats
Davant les tan esperades vacances, la gent ha optat per dues condicions.
No complicar-se la vida.
Buscar destinacions fàcils i assequibles. Llocs coneguts que permetin relaxar-se i gaudir de coses senzilles.
L’arribada de la crisi econòmica també ha fet que molts siguin més prudents.
Buscar destinacions alternatives.
Fugir de les aglomeracions ha permès decantar-se per altres possibilitats.
A l’Estat espanyol, Astúries o Jaén han estat dues de les destinacions que han tingut més èxit.
El turisme rural o l’hotel de petit format més personalitzat han batut rècords.
I les propostes més íntimes o exclusives han estat les aspiracionals.
Aquesta temporada hem canviat la platja pel món rural o la discoteca per la
muntanya.
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turisme de proximitat
L’estiu 2020 ha estat el de la pandèmia, però també l’estiu en què
molts espanyols han descobert que a prop de casa hi ha moltes
coses de les quals poden gaudir. A la plataforma Airbnb, durant els
mesos de juliol i agost, el turisme de proximitat –viatgers amb
residència a menys de 500 km del destí– ha crescut a totes les
comunitats autònomes, amb les excepcions de Madrid i Navarra.
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LINK: https://www.smarttravel.news/airbnb-turismo-proximidad-impulsa-los-ingresos-losanfitriones/?fbclid=IwAR16PLD9srK9qprmA4C2G5FPA6eE_TVaWI-Xox0OXiYjQPRR08bBaeW60hk

viatge per carretera
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Segons un estudi de Mastercard sobre les despeses fetes durant
aquest estiu, el lloguer de cotxes i també la despesa en benzina
s’han doblat. També han augmentat els lloguers de vehicles de
micromobilitat com els escúters o les bicicletes.

LINK:
https://elpais.com/elpais/2020/05/14/icon_design/1589483618_058201.html?utm_medium=picks.es.20200515&utm_source=email&ut
m_content=article&utm_campaign=picks&fbclid=IwAR1mL3HJZkX_YfIBWPPG0A8545ONYomJG46O1NhVKZubZ_Cb8IqOjCmpRc4

turisme intern
Segons l’Organització Mundial del Turisme (OMT), el turisme
intern es recuperarà més ràpidament que els viatges
internacionals, la qual cosa representa una oportunitat perquè tant
els països desenvolupats com en vies de desenvolupament es
recuperin de les repercussions socials i econòmiques de la
pandèmia de la Covid-19.

LINK: https://www.smarttravel.news/potencial-del-turismo-interno-ayudar-impulsar-la-recuperacion-economica/
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visitar Jaén
La Diputació de Jaén parla del seu millor any turístic amb un 65%
més de pernoctacions a la província i un 21% més de visitants.
Diuen que abans la gent només anava a la platja i ara “els veies
per Cazorla o la Serra de Mágina”.
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LINK: https://elpais.com/elpais/2020/09/21/eps/1600695070_092813.html

Astúries turisme segur
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La regió registra la menor taxa d’incidència d’Espanya i lidera,
juntament amb Cantàbria, l’ocupació hotelera aquest estiu. El
govern autonòmic va planificar dos hospitals de campanya que no
s’han hagut de fer servir i atribueix l’èxit de la campanya turística al
fet que la marca Astúries s’associa amb una destinació segura.
LINK: https://www.eldiario.es/politica/excepcion-asturias-25-dias-contagios-julio-lider-ocupacion-hotelerames_1_6202614.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Socio&utm_campaign=09%2F05%2F2020adelanto&goal=0_10e11ebad6-852061767e56332765&mc_cid=852061767e&mc_eid=a7bed9954d&fbclid=IwAR16PLD9srK9qprmA4C2G5FPA6eE_TVaWI-Xox0OXiYjQPRR08bBaeW60hk

turisme als Pirineus
Mentre que les zones habituals de turisme massiu de la costa han
patit, llocs menys habituals com els Pirineus, han fregat el col·lapse.
Són zones amb menys infraestructures que s’han acostat al 100%
d’ocupació. El Parc Natural de l’Alt Àneu ja s’està plantejant la
limitació de visitants a muntanyes com la Pica d’Estats, que ha
experimentat un augment de més del 30% de visitants respecte a
l’any passat.
LINK: https://www.lavanguardia.com/local/lleid/20200914/483454818088/alt-pirineu-limitara-accesos-evitar-colapsoscima.html?utm_term=botones_sociales_app&utm_source=socialotros&utm_medium=social&fbclid=IwAR3NnbjcN2q_WhJh1sMvn36vf6oUwZNXBogo4-8utblbcb6ylArWgJA409s
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turisme rural
Any rècord per al turisme rural. Balanç positiu per al sector del
turisme rural, que durant els mesos de juliol i agost ha registrat
una ocupació mitjana a Espanya del 55%, segons dades de la web
EscapadaRural.com. Aquesta xifra és 14 punts superior
comparada amb la de l’estiu del 2019 (41%).
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LINK: https://www.smarttravel.news/turismo-rural-gasto-turistico-cara-cruz-del-verano2020/?fbclid=IwAR16PLD9srK9qprmA4C2G5FPA6eE_TVaWI-Xox0OXiYjQPRR08bBaeW60hk

rusticae
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A la petita hostaleria no li va malament del tot la nova situació
postcrisi sanitària. Durant els mesos de juliol i agost, les visites a la
web de Rusticae van augmentar un 40% respecte del 2019, tant
pel que fa a la demanda com per la visibilitat digital que la marca
treballa.

LINK: https://www.smarttravel.news/rusticae-la-pequena-hoteleria-sobrevive-la-debacleturistica/?fbclid=IwAR16PLD9srK9qprmA4C2G5FPA6eE_TVaWI-Xox0OXiYjQPRR08bBaeW60hk

millora del paradors
En aquesta temporada tan complicada per a molts hotels, la
proposta dels paradors ha tancat els mesos de juliol i agost amb
millor ocupació que la mitjana de la dècada.

LINK: https://www.smarttravel.news/paradores-supera-la-ocupacion-media-la-ultimadecada/?fbclid=IwAR16PLD9srK9qprmA4C2G5FPA6eE_TVaWI-Xox0OXiYjQPRR08bBaeW60hk
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muntar un hotel rural
Cada vegada són més els casos d’urbanites que decideixen
deixar-ho tot i marxar a viure a entorns rurals. Ara, a més, es
troben més oportunitats a causa del teletreball i del que sembla ser
un cert augment del turisme rural.
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LINK: https://www.traveler.es/viajeros/articulos/dejarlo-todo-vivir-campo-y-montar-hotel-rural-jimena-santalices-cabanas-ancareslugo/18962?utm_medium=picks.es.20200907&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks&fbclid=IwAR2AVXryxxITS0e8Hz
JxAtrAtjKXzj59D1Tr9ddxqeB8rcld2rdE0-vugn4

cabanes per desconnectar
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Cada vegada sorgeixen més propostes de cabanes i altres
opcions a la natura que permeten desconnectar “lluny del soroll
mundà”.

LINK: https://www.arquitecturaydiseno.es/casas/10-cabanas-modernas-madera-montanas-para-fin-semananaturaleza_4620?utm_medium=picks.es.20200907&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks&fbclid=IwAR04YI_ZSxJR
4EjMJG_QUpAmP-TW6gj3JCn1cppm8lsF_RLNz0zzL5W9n-A

més cabanes
L’estudi d’arquitectura danès Third Nature, de manera conjunta
amb enginyers i experts en sostenibilitat, ha projectat un
campament de luxe al Japó que pretén ser un espai de
convivència i relaxació per al viatger. Es troba als peus d’una
muntanya i és un exemple més de l’auge d’aquest tipus de turisme
i del canvi de paradigma que la pandèmia està afavorint.
LINK: https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/nordisk-hygge-circles-glamping-circular-en-inabe-japon-hygge-ynaturaleza/19000?utm_medium=picks.es.20200914&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks&fbclid=IwAR2E2e
kgNKYv-i6lkjgDMSclV_UBNxrO63HTvtiwZxt56FNb7U7a2g1ldS0
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escapades privades
Aquest any, els espanyols estan optant per fer els seus viatges a
prop de casa amb un propòsit clar: relaxar-se i desconnectar. Les
escapades wellness representen un 46% del total. Però la
categoria d’escapada amb activitats que més ha augmentat és la
de caràcter privat (+14%): la gent s’inclina per activitats en què el
més important sigui la intimitat.
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LINK: https://www.smarttravel.news/escapadas-actividades-privadas-la-nueva-forma-viajar-losespanoles/?fbclid=IwAR2E2ekgNKYv-i6lkjgDMSclV_UBNxrO63HTvtiwZxt56FNb7U7a2g1ldS0 /

llogar una illa
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Valle Falconera és una illa privada a la llacuna de Venècia que es
lloga a Airbnb per 750 € al dia. Té capacitat per a 15 persones i
permet gaudir d’un entorn natural i, sobretot, sense turistes.

LINK: https://www.micasarevista.com/hoteles/a33863709/valle-falconera-isla-veneciaairbnb/?utm_medium=picks.es.20200914&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks&fbclid=IwAR2AVXryxxITS0
e8HzJxAtrAtjKXzj59D1Tr9ddxqeB8rcld2rdE0-vugn4

exclusivitat
L’exclusivitat està més de moda que mai. Ara, fins i tot es fa una
guia amb els llits més cars del món. La marca The Luxury Bed &
Co ha creat un mapa on es mostren els llits més cars del món. La
companyia ha escollit 100 hotels que tenen llits d’autèntic luxe.

LINK: https://www.smarttravel.news/mapa-las-camas-hotel-mas-caras-delmundo/?fbclid=IwAR2AVXryxxITS0e8HzJxAtrAtjKXzj59D1Tr9ddxqeB8rcld2rdE0-vugn4
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perjudicats i beneficiats
Reflexions i possibles aprenentatges.
Aquesta mirada des de setembre cap a una temporada d’estiu més atípica que mai ens torna una fotografia de
perjudicats i beneficiats.
Per a alguns dels perjudicats pot ser un bon moment per a la reflexió i per intentar fer evolucionar el
model i estudiar noves fórmules, per tal que sigui més resilient i sostenible davant crisis com l’actual.
No serà fàcil.
Per als beneficiats, alguns d’ells sorprenents, es pot convertir en una porta cap a noves oportunitats de
generar riquesa a altres territoris i sectors.
Això sí, sense caure en els paranys d’un sistema en el qual es pot morir d’èxit amb facilitat, desfent
justament els valors que van permetre triomfar inicialment.
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perjudicats i beneficiats
Reflexions i possibles aprenentatges.
Des del punt de vista del públic, hi ha un cert canvi de paradigma.
Se’ns ofereix la imatge d’un nou consumidor que, molt influït per la pandèmia, es guia per nous paràmetres
a l’hora d’escollir la seva destinació o la manera de passar les vacances.
Aire pur i natura després de mesos de confinament.
Tranquil·litat en comptes de l’activa vida social que es buscava altres anys.
Senzillesa i flexibilitat davant la incertesa del que vindrà.

Serà un canvi permanent, o només una etapa transitòria com a conseqüència d’una
temporada atípica?
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APRENENTATGES

2.

una nova consciència sobre
el paper del turisme
29

aprenentatges: una nova consciència
La pandèmia de la Covid-19 ha tingut un gran impacte sobre molts sectors de la nostra economia.
A Catalunya, com en altres llocs, ha incidit particularment en la indústria del turisme i en totes les activitats que hi
estan relacionades.
I la nostra economia té una forta dependència d’aquest sector.
Sembla evident, quan analitzem els perjudicats i beneficiats d’aquesta crisi, que el nostre model turístic
està, en gran part, conformat per aquells agents més afectats per la situació.
La part negativa és l’enorme efecte que això tindrà sobre la nostra economia, si més no a curt i mig
termini.

A més, davant de la crisi, una de les pràctiques generalitzades de moltes de les grans empreses del sector ha estat
demanar més ajudes a les administracions públiques.
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aprenentatges: una nova consciència
Es pot dir que, en alguns casos, l’autocrítica o l’assumpció de responsabilitats no ha estat gaire present. Tot s’ha
atribuït a la casuística externa, obviant la pròpia fragilitat.
Però la part positiva és que aquest escenari ha generat, de manera paral·lela, una profunda reflexió pel que
fa al model turístic actual.
Sembla haver-hi un cert consens, a molts nivells, sobre la necessitat d’evolucionar per tal que aquest segueixi sent un
sector d’èxit.
Com deia Darwin, a la selva no sobreviuen els més forts, sinó els que tenen una millor capacitat per adaptar-se als
canvis.
La qüestió no és que el sector desaparegui, sinó que es transformi. Es tracta que
passi a formar part de la solució.
Ja s’han obert fòrums, debats, estudis, etc. per tal de repensar i reinventar el model.
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turisme conscient
La pandèmia ha donat un petit descans a algunes destinacions
turístiques massives com Venècia. Ara sorgeix una nova
perspectiva de turisme responsable i ecològic. La situació de
sobreexplotació turística de ciutats com la italiana abans de la
Covid-19 són la prova que el turisme ha de canviar.
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LINK: https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/sobreexplotacion-venecia-demuestra-turismo-postcovid_129_6064457.html

el turisme com a farsa
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Alguns experts en urbanisme critiquen les mesures de
l’ajuntament de Barcelona respecte del turisme: omplir els carrers i
places de terrasses de bars, fer una aposta decidida per un
suposat turisme de qualitat –o per a gent rica–, recuperar el turisme
de creuer i considerar l’actual Pla Estratègic de Turisme com
l’única solució que per si mateixa acabarà amb tots els mals
generats per una dinàmica de dècades.
LINK: http://bloc.realitat.cat/2020/06/el-turisme-comfarsa.html?m=1&fbclid=IwAR32t2_SsLkBswYNZHeq_Z98btUJiW76fhQ_UQBWLE2kTb2ssKDaCFgCWd8

veus contra el turisme
El model turístic espanyol es troba en el centre de les crítiques i
cada vegada hi ha més experts que el qüestionen. Es critica el pes
excessiu del turisme en l’economia de l’Estat i les seves
conseqüències sobre el territori i sobre la salut de la ciutadania.

LINK: https://ctxt.es/es/20200701/Firmas/32864/Pilar-Ruiz-turismo-pan-pandemia-cine-covidlandismo.htm?fbclid=IwAR0rrSLlQ6jai33Awoppb6_xN7wtiWu-5-o1nZxi3HhTGxH5iWEdxJ2_Mz4
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ciutats contra Airbnb
22 ciutats, entre les quals hi ha Barcelona, París, Florència o
Berlín, han demanat ajuda a la Unió Europea per controlar
l’empresa Airbnb. Aquestes ciutats han decidit fer un pas endavant
per supervisar la nova pujada de reserves de lloguers de curta
durada, que augmenten respecte de les dels hotels o els viatges
en avió.
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LINK: https://www.smarttravel.news/22-ciudades-piden-europa-medidas-frenarairbnb/?fbclid=IwAR0zcJmuArTxtLvuvLhrcRVutRO3lOw0V3Aj5B2h2Pkqb7m3zLxzK3cxLtc

un altre turisme
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Prohibir Airbnb és només el principi de la reconversió turística
d’Amsterdam. La ciutat holandesa vol deixar de ser un parc
d’atraccions.

LINK: https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-07-02/amsterdam-pandemia-parqueatracciones_2662680/?utm_campaign=ECDiarioManual&utm_source=flipboard&fbclid=IwAR23U_qrBnF_5Yht5vfOVRdnXDYiDH3qFjqe
Y_loX79IKZv3Dd04VGwmaHA

mantenir la ciutat viva
Algunes ciutats aprofiten la pandèmia per enfrontar-se al problema
dels pisos turístics. Les demandes de diversos col·lectius es basen
en donar prioritat als tipus de treballadors essencials, no només
per lluitar contra la pandèmia sinó també per mantenir la ciutat viva
i fer-hi possible la vida, el treball i la criança.

LINK: https://nymag.com/intelligencer/2020/08/in-europe-covid-19-is-an-opportunity-to-regulate-airbnb.html
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sobreviure a la crisi de la Covid-19
Investigadors del Centro de Ciencias Humanas CSIC parlen de la
necessitat de canvi del sector turístic com a part de la seva
evolució. Destaquen que el model turístic a Espanya no ha canviat
des dels seus orígens a finals dels 50. Un model basat en sol,
platja, guingueta i terrassa, i sostingut per l’especulació
immobiliària, sense interès en l’explotació sostenible del territori i
amb greus problemes associats a l’estacionalitat i la precarietat
dels llocs de treball.
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LINK: https://theconversation.com/como-puede-sobrevivir-el-turismo-a-la-crisis-del-coronavirus145519?utm_medium=picks.es.20200914&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks

futur i turisme
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Cada cop són més les veus que plantegen el turisme com una part
de la solució. Perquè ho sigui és necessari, diuen, repensar el
model i frenar el sobreturisme. S’ha de tenir en compte la
demanda online i el creixement d’un producte personalitzat. Al
Congrés Internacional d’Innovació Social V Centenario
Magallanes-Elcano es va debatre sobre la qüestió.
LINK: https://www.hosteltur.com/139356_sin-turismo-no-habra-futuro-sostenible.html?code=home-page%7B2020-0921%7D&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=espana-acentuo-su-caida-libre-desde-alemania-tras-el-vetoa-canarias-hosteltur-21-09-2020&utm_term=20200921&utm_content=economia-1

repensar el turisme
Cada vegada sorgeixen més veus que parlen de l’oportunitat que
representa la situació actual per repensar el turisme i aconseguir
un major equilibri entre habitants i turistes.

LINK: https://www.lavanguardia.com/economia/20200817/482864621534/oportunidades-turismo-barcelona-postcovid.html?fbclid=IwAR23U_qrBnF_5Yht5vfOVRdnXDYiDH3qFjqeY_loX79IKZv3Dd04VGwmaHA
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protegir les destinacions
El nou avantatge competitiu és protegir, no promoure les
destinacions. Les destinacions d’èxit a llarg termini seran les que
treballen de la mateixa manera per als turistes i els locals. Fins fa
poc, tot es centrava a augmentar any rere any exponencialment el
volum de visitants, fins i tot perjudicant la pròpia destinació.
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LINK: https://skift.com/2020/06/24/rethinking-skifts-2020-travel-megatrends-in-a-pandemicworld/?utm_campaign=Early%20Time%20Zone%20%20Skift%20Daily%20Newsletter&utm_medium=email&_hsmi=90100004&_hsenc=p2ANqtz81XDYAwqTY_Z9C4z8GyKVU2r1qq6Qx369j7XLcA_adfXieLKiKlTtc07TpuFtfYA7oo2MrguYA_MYzTKLhkiIBy9zrvg&utm_content=90100004&utm_source=
hs_email&fbclid=IwAR1gdL93DfWvBp74ei4xErbX-2hrojYhNTgxeYSQqR_DYBlW9zqYKdeV1-g

viatges regeneratius
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A poc a poc, els viatges que contribueixen a millorar les
destinacions s’han d’imposar a la resta. Si l’objectiu al qual
aspirava l’ecoturisme abans de la pandèmia era un turisme
sostenible i capaç de contrarestar els efectes socials i ambientals
associats als desplaçaments, ara la nova frontera ara és el “viatge
regeneratiu”, aquell que deixa el lloc millor de com es va trobar.

LINK: https://www.smarttravel.news/viajes-regenerativos/?fbclid=IwAR32hCF9ysvcMuMxcYQFOxj01xdJhAAN3008nH4hu_sDHZlrFzIEs5yRLs

turisme per a la comunitat
Es comença a parlar de com la reinvenció del turisme passa
també per evitar que els ingressos que generi el sector vagin a
parar a empreses internacionals. A partir d’ara, cal intentar
imposar formes de fer turisme que tinguin un retorn millor i major
sobre els residents i la comunitat de destí, a més de no atemptar
contra la cultura, les tradicions locals i el territori.
LINK: https://destinationthink.com/blog/reimagining-travel-preventing-tourismleakage/?utm_source=Destination%20Think%20web%20newsletter&utm_campaign=d6755bc783DMO%20Matters%3A%20Weekly%20Insights%20April%201%2C%202019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4a710bb967d6755bc783-156576293&fbclid=IwAR16PLD9srK9qprmA4C2G5FPA6eE_TVaWI-Xox0OXiYjQPRR08bBaeW60hk
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aprenentatges
Reflexions i possibles aprenentatges.
El desafiament de fer canviar el turisme és complex i multidimensional.
S’haurà de portar a terme amb la mirada llarga i no tant sobre els beneficis econòmics a curt termini.
Encara no està clar cap a on caminarà el model turístic català del futur, i no només caldran visions alternatives, sinó
també grans consensos i col·laboració, així com voluntat de posar les iniciatives en marxa, més enllà de la teoria.
De moment, tot just s’ha obert un nou període de reflexió.
Però això ja hauria de ser una bona notícia dins d’aquest panorama tan incert i pessimista en què ens trobem en
l’actualitat.

A dia d’avui, alguns dels possibles camins a recórrer ja han estat apuntats:
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aprenentatges
Reflexions i possibles aprenentatges.
La sostenibilitat com a requisit imprescindible:
Sense tenir cura del territori i el patrimoni no hi haurà turisme.
Les destinacions han d’estar protegits per continuar sent destinacions.
La singularitat com a punt de partida.
Cada destinació i cada lloc té les seves tradicions pròpies i úniques i és a partir d’aquestes que s’hauria de construir la
seva proposta, sense modificar-les.

L’ètica com a valor necessari.
El turisme ha de tenir en compte els residents i la seva qualitat de vida i, a més, ha de revertir en benefici, i no en
perjudici, de la destinació.
L’aposta per la creativitat o la personalització també han d’estar al centre d’aquesta “revolució”.
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CANVIS I
OPORTUNITATS

3.
nous comportaments que obren
noves portes
38

DESTINACIONS
“ANTIMASSIVES”
39

destinacions “antimassives”
El risc de contagi s’associa cada cop més a les multituds.
Més densitat de població significa més possibilitats de contraure la malaltia.

Aquesta percepció ha fet que molta gent fugís de les destinacions més massificades de la
nostra costa i busqués, com hem vist, alternatives menys populars, menys conegudes, menys
freqüentades, més tranquil·les, menys sorolloses...
Això fa que conceptes com l’exclusivitat o els ambients més íntims o reduïts (les bombolles) es
valorin especialment.
A més, aquesta perspectiva de la protecció per triar quins són els destins més segurs coincideix amb una tendència
més emocional.
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destinacions “antimassives”
El fenomen té a veure amb una creixent necessitat més personal i més espiritual de tenir
temps per a un mateix.
És una nova cerca de benestar.

Es valora poder meditar, caminar, la intimitat, la soledat, la relaxació, la tranquil·litat.
Però també les petites coses de la vida que la rutina del dia a dia no ens deixava tenir en compte i que ara es
consideren cada vegada més bàsiques per assolir la felicitat.
Aspectes com el silenci, l’aire pur o el contacte amb la natura han passat a ser més importants que
abans.
La socialització ha quedat enrere. Cada cop sembla que busquem més la
introspecció.
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la tornada de l’slow life
El confinament i el viatge de proximitat que es preveu després de
la desescalada tornen a posar de moda el món de l’slow life. Els
jocs de taula i les manualitats també se situen dins del mateix
fenomen i es troben a l’alça.
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LINK: https://www.instagram.com/p/CCEPyRZhIzR/?igshid=pr9y01tiqg9q&fbclid=IwAR3Aj0raw23RghHjNYln2cyrmVeCWt2RN41Q4Wec4Mg__jyUoZQU_0QvYk

buscant el jomo
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Després de mesos de confinament enganxats a internet i al món
digital, a continuació busquem una desconnexió. Després del
confinament, és possible que la famosa “nova normalitat” suposi
també un temps de desconnexió digital, tranquil·litat i de valorar
més les activitats presencials i cara a cara.

LINK: https://www.eldiario.es/consumoclaro/consumo_digital/nueva-normalidad-momento-propicio-jomo_1_6067345.html

cures de benestar
Una cabana en plena natura a Suècia promet una cura completa
de benestar en només tres dies. En aquestes 72 hores d’aïllament
s’ofereix la possibilitat de gaudir d’una autèntica experiència
“antiestrès” en total comunió amb la natura, garantida pels
resultats d’un estudi realitzat per l’Institut Karolinska d’Estocolm.
LINK: https://www.elledecor.com/es/hoteles-restaurantes-planes/a25121927/minicasa-72-hours-cabin-sueciarelax/?utm_medium=picks.es.20200810&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks&fbclid=IwAR16PLD9srK9qprm
A4C2G5FPA6eE_TVaWI-Xox0OXiYjQPRR08bBaeW60hk
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l’estiu de les petites coses
Darrerament es parla molt de com es torna a donar importància a
les petites coses i a gaudir dels petits plaers. Ha estat un estiu en
què els grans viatges han donat pas a unes vacances més a prop
de casa. I que, sobretot, ha fet valorar petites coses que donàvem
per segures, com poder sortir de les ciutats després d’un llarg
confinament, anar al bosc, a la muntanya o a la platja, passejar
fora de casa i menjar i beure amb amics.
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LINK: https://www.traveler.es/viajeros/articulos/verano-2020-covid-viajes-cercanos-pequenas-cosasplaceres/19010?utm_medium=picks.es.20200908&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks

el valor de caminar
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Caminar sembla ara més important que mai. Mentre creix la por a
un nou confinament degut als rebrots i es posa sobre la taula un
estil de vida sedentari, apareixen nous llibres i propostes que
destaquen la importància de caminar per al nostre benestar físic i
mental.

LINK: https://www.lavanguardia.com/magazine/buena-vida/20200816/27203/vida-mas-anada-cuantos-adjetivos-positivos-gusteandas.html?fbclid=IwAR1trs632FfY1x3jM_xGTiLauuO5IWGbtDHZvVxcNAIoyjTpWaRtybIZWVw

llocs abandonats
Llocs remots, destinacions desconegudes i pobles abandonats són
els nous hits del turisme després de la pandèmia.
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LINK: https://www.traveler.es/naturaleza/galerias/visitar-pueblos-abandonados-espana-cualesver/2515?utm_medium=special.es.20200918&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks&fbclid=IwAR2R5ssr136BxA38
wTQVvaMjvHF4-64GPPcy0qlryFnoZRU1fGIFk99Ou4I
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llocs amagats
Seguim amb la fascinació post-Covid-19 pels llocs més remots,
més perduts, més desconeguts i més solitaris. Llocs on perdre’s o
aïllar-se de debò.
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LINK: https://elviajero.elpais.com/elviajero/2020/09/07/album/1599496739_333111.html?fbclid=IwAR3Wqe6AzzaVmdXbNor0zIHcrFhCY0ISMnW58bCzzs15i-4mstnSLBFhO0#?sma=newsletter_elviajero20200910

el moment de l’Espanya buida
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Diverses iniciatives volen posar en valor, des d’un punt de vista
turístic, els llocs més deshabitats de l’Estat espanyol. Es tracta de
zones amb poc perill de contagi i on poder gaudir de la
tranquil·litat, la natura o el silenci.

LINK: https://www.puebleando.es/el-turismo-sostenible-como-revitalizador-de-la-espana-vaciada/

paisatges remots
Es posen de moda els llocs més inaccessibles del planeta:
carreteres impossibles i localitats perdudes.
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LINK: https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/paisajes-remotos-carreteras-imposibles-asi-ciudades-inaccesiblesplaneta1?utm_medium=picks.es.20200622&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks&fbclid=IwAR0mDzxIWCbpvRrOp
WbKxYzIP2Wdjmk3I05fC2B_LKKGQbQdDYUfsfAYACU
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l’Espanya desconeguda
Sembla que el confinament ha despertat entre alguns certa
curiositat per anar a llocs desconeguts o originals i fugir de les
destinacions més populars. En algunes xarxes socials com
Instagram circulen imatges de tota mena de llocs per descobrir.
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LINK: https://www.traveler.es/experiencias/articulos/fotos-de-la-espana-desconocida-a-traves-deinstagram/18346?utm_medium=picks.es.20200619&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks&fbclid=IwAR3gZ0nUI4r4lcSCuhPmSh_G6q0A23Ily4yj8RFgX0CSKm4ue8kONx-rkU

hotels boutique
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Els petits hotels i els hotels boutique superen en la seva capacitat
de recuperació els grans hotels o les cadenes hoteleres. Molts
viatgers opten per allotjar-se en llocs més petits, independents,
més individualitzats i menys massificats.

LINK: https://www.hosteltur.com/139052_local-terrestre-y-boutique-asi-sera-el-viaje-en-la-era-covid19.html?fbclid=IwAR16PLD9srK9qprmA4C2G5FPA6eE_TVaWI-Xox0OXiYjQPRR08bBaeW60hk

ecoresorts per a trobades professionals
Ecoresorts per reunir-se cara a cara o fer team building. Apareixen
iniciatives com l’EcoResort Mas Salagros 5*, al Parc de la
Serralada Litoral de Barcelona. Una altra mirada com a oferta
d’allotjament amb espais amplis, sales obertes, contacte amb la
natura...
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LINK: https://www.lavanguardia.com/vida/20200903/483275537141/mas-salagros-5-estrellas-oasis-naturaleza-celebrareventos-seguridad-brl.html?fbclid=IwAR35BRf5-16-gHXq0mbbCAzSzd6czlGsHKpbL97WqPGszL9aJdIwZQqXz5g
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SEGURS I ASÈPTICS
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segurs i asèptics
La pràctica totalitat dels estudis consultats sobre els canvis de comportament i les noves prioritats dels viatgers
coincideixen a assenyalar els valors de seguretat, higiene i protecció com a
qüestions bàsiques a l’hora d’escollir.
Més enllà de la casuística i la sensibilitat del moment concret, que podrien canviar amb l’arribada de la vacuna, alguns
aspectes poden anar més enllà i mantenir-se de manera més permanent.
Sembla encertat parlar del fet que, ara més que mai, el consumidor és conscient del paper clau que
paràmetres més funcionals com la neteja o la desinfecció tenen en el seu viatge.
I, probablement, les exigències màximes actuals en aquests aspectes no tornaran a rebaixar-se.
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segurs i asèptics
Les assegurances o la flexibilitat de cancel·lació han donat tranquil·litat i confiança a molts viatgers en
moments d’incertesa i, segurament, romandran com a part del valor afegit en l’oferta de productes turístics.
Però la revolució més gran prové de les noves aplicacions de la tecnologia en el camp del
turisme.
D’una banda, el creixement exponencial d’innovacions per oferir propostes contactless que evitin el contacte físic.
Però també la robotització de serveis per garantir-ne la seguretat.
I per descomptat la digitalització del turisme.
Tot i que el fenomen ja existia abans de la pandèmia, la crisi sanitària i el confinament han estat decisius en
l’acceleració d’aquesta tendència.
Ara és possible viatjar virtualment de manera còmoda, fàcil, segura i protegida.
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les vacances més temudes
Mai abans s’havien plantejat tanta incertesa ni tantes objeccions a
les vacances com aquest any, encara que fossin unes vacances
necessàries pel desgast emocional i mental del confinament. La
gent ha patit pels rebrots, per les possibles cancel·lacions i per les
restriccions a la mobilitat.
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LINK: https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10694934/07/20/Las-deseadas-y-temidas-vacaciones-de-2020-lostrabajadores-afrontan-su-descanso-entre-la-extenuacion-y-laincertidumbre.html?fbclid=IwAR23FkR7waV2CpBV7taE6qI_0VZgl6AUZXLMwYoooWvPX3Gv75CTDEI9Reg

la seguretat de poder cancel·lar
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El turisme ha experimentat aquest any un notable creixement de
les cancel·lacions. En general, les empreses han flexibilitzat les
seves polítiques d’anul·lació i ofereixen més facilitats. Això dona
més seguretat i confiança a l’usuari i ha ajudat sens dubte a
recuperar un cert nivell de reserves.

LINK: https://www.smarttravel.news/turismo-deja-atras-verano-mas-extrano-historia/

nous comportaments en les reserves
Després de la pandèmia, els comportaments dels usuaris a l’hora
de fer reserves ha canviat. Ara, la flexibilitat, la neteja i la seguretat
són les grans prioritats.

LINK: https://www.smarttravel.news/ha-cambiado-comportamiento-reserva-debido-la-pandemia/?fbclid=IwAR19rXLpha5MSJyMeS0ONHcVJRtt3eX4oVY9vZXzwDBgX4f7nkLYADnm1g
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noves tendències viatges
Els experts afirmen que les tres grans tendències del turisme en
els propers mesos seran: menys antelació a l’hora de fer reserves,
triple valoració dels riscs (econòmics, sanitaris i ètics) en prendre
decisions i exigència de transparència.
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LINK: https://www.hosteltur.com/139423_las-tres-tendencias-basicas-de-los-viajes-para-los-proximos-meses.html?code=homepage%7B2020-09-24%7D&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=las-tres-tendencias-basicas-de-los-viajespara-los-proximos-meses-hosteltur-24-09-2020&utm_term=20200924&utm_content=noticia-destacada2&fbclid=IwAR23yYNzryDy6JmvhJnd37hxgOvrcj80TDt_s1tt7EcjF7bhtRQS7Huv6xI

destins asèptics
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Es parla de destins asèptics com a nova estratègia de promoció
turística. Diverses eines tecnològiques s’estan ja posant a
disposició del sector turístic i dels diferents establiments per
promocionar destinacions més segures i desinfectades que mai.

LINK: https://turismopaseprioritario.wordpress.com/2020/04/24/destinos-asepticos-nueva-estrategia-de-promocion-turistica/

pòlissa Covid-19
A les illes Canàries s’ofereix una assegurança als turistes. La
pòlissa Covid-19 cobreix totes les despeses a les persones que
se’n contagiïn.

LINK: https://elpais.com/economia/2020-08-05/canarias-cubrira-los-gastos-por-positivos-y-cuarentenas-de-todos-los-turistas-a-partirde-esta-semana.html
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turisme incentivat
El sector de viatges està buscant noves maneres de guanyar-se la
confiança de l’usuari amb incentius que tenen a veure amb la
seguretat. Assegurar les visites, com han fet a les illes Canàries,
n’és un exemple.
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LINK: https://intelligence.wundermanthompson.com/2020/08/incentivized-travel-initiatives/?fbclid=IwAR0NFiob6JtC5uYo7CcAy9pTZhOT_CQ4KUW6IHBQT7_EppXAcCq6O7xLHY

semàfors de destinacions
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L’expert en comunicació turística Paul Charles actualitza de
manera constant una taula que, a mode de semàfor, indica
diàriament quines destinacions es troben en color vermell, taronja
o verd per al mercat emissor britànic.

LINK: https://www.hosteltur.com/139171_asi-funciona-el-semaforo-de-destinos-en-cuarentena.html?code=home-page%7B2020-0911%7D&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=en-que-esta-trabajando-la-intermediacion-para-asegurarsu-futuro-hosteltur-11-09-2020&utm_term=20200911&utm_content=economia-0

vacances a la bombolla
Segons un estudi de Google, el lloguer de cabanes ha augmentat
un 100% i el d’autocaravanes un 200%. Dues maneres de passar
les vacances en solitari i amb una certa seguretat de no ser
contagiat. Quasi un 40% dels que han llogat autocaravanes eren
usuaris que ho feien per primera vegada.

LINK: https://www.smarttravel.news/google-deben-saber-los-profesionales-del-marketing-turistico-la-nueva-normalidad/
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manca de seguretat
El 45% dels espanyols no se senten segurs quan consumeixen
fora de casa, segons Nielsen. Per al 89% dels consumidors és
important que se’ls garanteixi una experiència segura. Així, bars i
restaurants es veuen cada cop més forçats a augmentar els costos
en neteja i desinfecció.
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LINK: https://www.reasonwhy.es/actualidad/estudio-nielsen-consumo-fuera-hogar-bares-coronavirus

healthy smart design
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Ja abans de la pandèmia es parlava de com el disseny intel·ligent
s’imposava en infraestructures turístiques. Ara, la salut s’ha
convertit en la primera prioritat dels viatges, i les exigències sobre
higiene i neteja augmenten fins al punt que als hotels es treballa
amb paràmetres que recorden els dels hospitals.
LINK: https://skift.com/2020/06/24/rethinking-skifts-2020-travel-megatrends-in-a-pandemicworld/?utm_campaign=Early%20Time%20Zone%20%20Skift%20Daily%20Newsletter&utm_medium=email&_hsmi=90100004&_hsenc=p2ANqtz81XDYAwqTY_Z9C4z8GyKVU2r1qq6Qx369j7XLcA_adfXieLKiKlTtc07TpuFtfYA7oo2MrguYA_MYzTKLhkiIBy9zrvg&utm_content=90100004&utm_so
urce=hs_email&fbclid=IwAR1gdL93DfWvBp74ei4xErbX-2hrojYhNTgxeYSQqR_DYBlW9zqYKdeV1-g

especialista en distància social
La cadena d’hotels A&O ha creat un nou perfil professional per
assegurar el compliment de la distància social requerida per evitar
contagis. A&O Hostels, una de les majors cadenes d’hostals
d’Europa, ha creat aquest nou servei, que té com a objectiu
garantir que els hostes dels seus allotjaments tenen una
experiència segura a la destinació que visitin, proposant plans
locals i espais d’interès cultural, històric i lúdic en els quals podran
evitar les multituds.
LINK: https://www.smarttravel.news/la-firma-hostels-ao-crea-la-figura-especialista-distanciamiento-social/?fbclid=IwAR01ncKeNIyMtiZIYQe9rHPQrIFNuXTLXUGYivEOD3xJrkTe42nWCjrmJU /
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neteja com a eina de màrqueting
Algunes cadenes hoteleres estan sent criticades per fer de les
noves mesures higièniques o de desinfecció gairebé una posada
en escena teatral, alhora que es dubta del seu efecte real. Hilton o
Hyatt, entre altres, fan servir eines espectaculars com
polvoritzadors electroestàtics o gadgets d’alta tecnologia.
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LINK: https://skift.com/2020/09/29/hilton-hyatt-and-others-pull-back-the-curtain-on-making-hygiene-more-thantheater/?utm_campaign=Early%20Time%20Zone%20%20Skift%20Daily%20Newsletter&utm_medium=email&_hsmi=96220881&_hsenc=p2ANqtz-8Be8XRkxXMELbHF7fKKyhPnzEwjhlXbaa7OI6qtbGKLVM0ngslyw09ugB14j_HtbTjQfyItJH0nwyu4SDweZjmpUPRQ&utm_content=96220881&utm_source=hs_e
mail&fbclid=IwAR2J7uEOKgrlMtSQKJzGGBJBLeFqpr3QpGyb-f85bLJLFC-VJBUR5V8jL78

parcs sense infeccions
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Els dissenyadors alemanys Binder & Rimmele han llançat
l’anomenat concepte “Rimbin”, un espai exterior que permet oferir
seguretat als nens mentre juguen als parcs infantils. Es tracta d’un
sistema inspirat en els nenúfars que crea plataformes modulars
separades.

LINK: https://www.covidinnovations.com/home/02062020/berlin-based-inventors-create-rimbin-concept-for-an-infection-free-playground

Beach Bubble
L’hotel de les Maldives Seaside Finolhu ha reobert les seves
portes amb un nou concepte: Beach Bubble. Es tracta d’una
bombolla privada de luxe i transparent situada en una localització
privilegiada tot just davant del mar. Una proposta ideal per a les
vacances en el món post-Covid-19.

LINK: https://www.covidinnovations.com/home/08062020/maldives-seaside-finolhu-hotel-launches-beach-bubble-ensuring-socialdistancing
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digitalització dels viatges
Un estudi de Vodafone fet en col·laboració amb el CETT (Escola
de Turisme de Barcelona) parla de la digitalització dels viatges
com una tendència imparable.
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LINK: https://www.smarttravel.news/la-digitalizacion-los-viajes-una-tendenciaimparable/?fbclid=IwAR16PLD9srK9qprmA4C2G5FPA6eE_TVaWI-Xox0OXiYjQPRR08bBaeW60hk

la importància de les tecnologies
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Cada cop són més els estudis que parlen de la importància central
que tindran les noves tecnologies en el turisme: el món
contactless, la virtualització, etc. Això farà que el sector s’hagi
d’adaptar i evolucionar i es pot convertir en un pilar per a la seva
recuperació.

LINK: https://www.smarttravel.news/wttc-los-4-pilares-la-recuperacion-del-turismo/

Conca, destnació turística intel·ligent
Conca pretén convertir-se en la primera ciutat Patrimoni de la
Humanitat que és una destinació turística intel·ligent. Per fer-ho, ha
de posar en marxa mesures als cinc eixos del model DTI
(governança, innovació, tecnologia, accessibilitat i sostenibilitat).

LINK: https://www.smarttravel.news/segittur-entrega-cuenca-la-hoja-ruta-convertirse-destino-turisticointeligente/?fbclid=IwAR0zcJmuArTxtLvuvLhrcRVutRO3lOw0V3Aj5B2h2Pkqb7m3zLxzK3cxLtc
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hotels contactless
El món contactless aplicat a l’hostaleria no només es mantindrà
mentre hi hagi por als contagis, sinó que ha arribat per quedar-se.
Per aquest motiu, plataformes especialitzades com Skift estan fent
informes sobre com afectarà això al sector.
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LINK: https://skift.com/2020/09/17/the-future-of-contactless-tech-in-hotels-past-the-pandemic-new-skiftresearch/?fbclid=IwAR3K9lVyqiDN2gHyhoscbnLn_fD2_CeZjC-JmPyr1IdqNBQxoRURxbnfLs4

wellness amb realitat virtual
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La realitat virtual afegeix noves dimensions a l’escena wellness i
ens permet passejar per un altre planeta –inclosa la Lluna– sense
escafandre ni jet lag espacial.

LINK: https://smoda.elpais.com/belleza/escuchar-a-gatos-ronronear-mientras-te-masajean-las-extranas-apuestas-de-los-spas-conrealidadvirtual/?utm_medium=picks.es.20200922&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks&fbclid=IwAR0KIL0LVelzXWQ7khB
w3v7gWe2Dyz2vbst7zvneSDumd0wVTcSOZj-uXhA

tours virtuals
Els consumidors busquen alternatives a les visites in situ que els
puguin enriquir però que a la vegada els facin sentir més segurs.
En aquest escenari, els viatges o els virtual tours han crescut un
500% respecte a l’any anterior, segons un estudi de Google.
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LINK: https://www.smarttravel.news/google-deben-saber-los-profesionales-del-marketing-turistico-la-nueva-normalidad/
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Amazon i el turisme virtual
Amazon es llança al turisme virtual i ofereix una nova plataforma
amb tota una sèrie de plans, tours i activitats online com a
forma de “challenge a la indústria tradicional”. Les activitats són de
pagament: la visita virtual a Praga, per exemple, costarà 85 $ per
fer un recorregut de 60 minuts.
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LINK: https://skift.com/2020/09/29/amazon-soft-launches-virtual-tours-can-offline-experiences-be-farbehind/?utm_campaign=Early%20Time%20Zone%20%20Skift%20Daily%20Newsletter&utm_medium=email&_hsmi=96325948&_hsenc=p2ANqtz9Bt30pe3knUIhu_Xuie_ZFM2NZlVTeN_V8inJecsHnQyiEVXzJsLVpWm0GTwcQspCBj95a8_pNbaEeYbJFlvHokTArDg&utm_content=9632594
8&utm_source=hs_email&fbclid=IwAR3Zugv5s_5q76kGYPAvKFVCUg0H5IaHhxGueD-yTngYRu5cibS7HhJ7E88

Airbnb també virtual
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Airbnb ha arribat a un acord amb Brand USA per oferir una sèrie
de viatges virtuals pels Estats Units. Això permetrà als usuaris
explorar el país des de casa seva.

LINK: https://www.travelandtourworld.com/news/article/brand-usa-partners-with-airbnb-for-virtual-tourism/

meravelles d’Espanya
Google crea, en col·laboració amb els ministeris d’Indústria i
Turisme i Cultura, una exposició virtual per descobrir Espanya.
La web, disponible en castellà i en anglès, agrupa la gran riquesa
cultural espanyola amb capítols dedicats a llocs d’interès,
gastronomia, música, moda i natura, entre d’altres.

LINK: https://elviajero.elpais.com/elviajero/2020/07/28/actualidad/1595947818_290858.html?fbclid=IwAR1s6e0a9xhtpeRvS5f6xRH9mRUItFiZwrda4ys59naD8tD4xu-jOPtwjM#?sma=newsletter_elviajero20200730
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REDESCOBRINT LA
VIDA A L’EXTERIOR
57

redescobrint la vida a l’exterior
La desescalada ha portat un canvi de percepcions sobre els espais segurs.
Durant el confinament, l’espai íntim (interior) era símbol de seguretat, un refugi on no ens posàvem en perill.
Ara, les reunions familiars o els llocs tancats són els focus de contagi.
Les restriccions de cabuda i els horaris de locals i comerços tampoc ajuden a promocionar-los.
La vida surt al carrer.
La ciutadania interpreta l’aire lliure com un lloc segur i, per tant, més atractiu.
Galeries a l’aire lliure. Classes fora de les aules.
Es parla de terraceo i els consumidors es decanten per terrasses de bars i restaurants.
Fins i tot els urbanistes estan reimaginant l’espai públic per tal d’aprofitar aquests espais exteriors, tornant, en part, a
la idea tradicional de l’àgora.
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redescobrint la vida a l’exterior
Així, negocis i organitzacions estan redissenyant els seus serveis i propostes per
prioritzar el món outdoor.
A més, el confinament ha deixat com a empremta psicològica una creixent necessitat i ànsia de
llibertat i d’espais oberts i d’aire lliure.
Valorem més que mai el contacte amb la natura.
Es reforcen activitats com els banys de bosc.
Creixen els aficionats a la muntanya, en especial entre el públic més familiar.
Fins i tot s’han adoptat conceptes d’altres cultures per promocionar que, un cop acabi el bon temps i les temperatures
estiuenques, hem de seguir desenvolupant la nostra vida i rutines en espais a l’aire lliure.
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recuperar els carrers
En una època de cabuda limitada a botigues i locals, podria ser el
moment de prendre de nou els carrers. Deixar de veure els centres
comercials i altres espais tancats com a centre de la vida social i
d’oci i passar-la a l’exterior, a allò que els urbanistes anomenen
espai públic.
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LINK: https://www.esquire.com/es/actualidad/a32658867/como-seran-las-ciudades-despuescoronavirus/?utm_medium=picks.es.20200528&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks

la vida a l’exterior

Send image to the back

Negocis i organitzacions diverses estan redissenyant els seus
serveis per prioritzar l’espai exterior. L’ampliació de les terrasses
de bars i restaurants, la proliferació de galeries d’art o
d’espectacles a l’aire lliure, i de projectes com Liverpool without
walls, en són un exemple.

LINK: https://intelligence.wundermanthompson.com/2020/08/outdoorredesign/?fbclid=IwAR2Uc0Xgpr3lBr3cSc45Hj2cXbhKOqu6x5mdnRmRUab4xf1NO_z9CsuPbVE

espais compartits
L’ajuntament de San Francisco, dins del seu programa de
recuperació econòmica i social post-Covid-19, ha anunciat la
posada en marxa d’un projecte d’espais compartits, que permetrà
que diverses activitats empresarials i comunitàries tinguin lloc en
espais públics exteriors.

LINK: https://www.weforum.org/agenda/2020/07/covid19-ushers-outdoor-active-restaurant-culture/
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el moment dels parcs
Amb la desescalada, la gent buscava banys de natura i d’aire
lliure. Ja durant el desconfinament, jardins i espais verds van ser la
terra promesa després d’estar mesos tancats.
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LINK:
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2020/05/22/actualidad/1590154538_689025.html?fbclid=IwAR164JhDRwMJZKpgIuMBD20P
awYlHDTd-uUU6sWCw2OZ8sM0-dd8McpVwbo

pack Retiro
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El restaurant Berlanga de Madrid proposa un “pack Retiro”. Es
tracta d’encarregar un pícnic al parc del Retiro de Madrid, que es
troba al costat del restaurant. D’aquesta manera es pot gaudir de
la paella assegut a la gespa, a l’ombra d’un arbre.

LINK: https://www.timeout.es/madrid/es/noticias/la-paella-del-domingo-se-convierte-en-el-mejor-picnic-posible-en-el-retiro072820?fbclid=IwAR13Uky-g1yC1D5dg13s3tP4wnMmbKn8ml0tGUalNV-NAjrYNnugjQGCEaI

pícnic a Barcelona
Amb el redescobriment de la vida a l’aire lliure reapareix també la
voluntat de fer pícnic, fins i tot a les ciutats. Per això no és estrany
que apareguin recomanacions a revistes, blogs o xarxes sobre els
millors llocs per fer pícnic a ciutats com Barcelona.

LINK: http://olocomesolodejas.com/places/mejores-sitios-picnicbarcelona/?utm_medium=special.es.20200925&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks
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Open-air cafe
Vilnius ha donat tant d’espai als bars i terrasses que la ciutat s’ha
convertit en un immens open-air cafe. La idea ha estat fins i tot
anunciada pel mateix ajuntament, amb l’objectiu de donar vida als
bars i restaurants, i a la vegada fer possible que es mantingui la
distància de seguretat.
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LINK: https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/lithuanian-capital-to-be-turned-into-vast-open-air-cafe-vilnius#maincontent

sempre a la terrassa
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Degut a la necessitat de maximitzar les precaucions i buscar la
seguretat, cada cop són més els usuaris de bars i restaurants que
prioritzen les terrasses a l’hora d’escollir un local. Per als que no
disposen d’instal·lacions exteriors, les ocasions de consum s’han
reduït fins a un 72%, segons indica un estudi de Nielsen.

LINK: https://www.reasonwhy.es/actualidad/estudio-nielsen-consumo-fuera-hogar-bares-coronavirus

el terraceo
Una iniciativa de Cultura Responsable convida a una nova
normalitat que barreja cultura i aire lliure. En un entorn únic al
voltant del castell de Viñuelas a Madrid, s’ofereixen tardes del que
s’anomena terraceo amb música i bon ambient. El seu eslògan és
“no rescatem la cultura, la cultura ens rescata a nosaltres”.

LINK: http://www.bfacemag.es/musica/cultura-responsable-el-terraceo-en-un-castillo-demadrid/?fbclid=IwAR0x8gsElxLyD38S2YdnPIDap2FmPr1rq_W6cpIxrKstJGveVKxgZ_ormQc
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teràpia caminant
Caminar és vist cada cop més com una fórmula per fer teràpia
psicològica. Hi ha un augment dels terapeutes que fan sessions
passejant amb els pacients, una forma d’unir els beneficis del
tractament, l’aire lliure i l’exercici que ajuda especialment els que
no se senten a gust al divan.
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LINK: https://smoda.elpais.com/belleza/caminar-la-vieja-nueva-forma-de-hacer-terapiapsicologica/?utm_medium=picks.es.20200915&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks&fbclid=IwAR1HxBpm7FoAiM
WXAziyexYyb851-LdYwnwQyNxb51Q0o1vMuN-85CsSrmA

cicloturisme
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Aquest estiu, les rutes amb bicicleta han funcionat molt bé. Segons
Jesús Blázquez, director de Rutas Pangea, això respon al fet que
la gent demana activitat a l’aire lliure, grups petits i entorns rurals. I
això és el que ofereix el cicloturisme: “un viatge lent i natura”.

LINK: https://elpais.com/elpais/2020/09/21/eps/1600695070_092813.html

classes a l’aire lliure
Alguns instituts com l’IES Lázaro Carreter d’Utrillas a Terol
aposten per les classes a l’aire lliure per reduir el risc de contagi.
Es tracta d’una mesura que demanen alguns científics i que a més
permet un enfocament diferent en l’ensenyament.

LINK: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-09-04/clases-aire-libre-institutos-colegios-coronavirus_2733728/
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the outside art project
Es tracta d’una galeria d’art exterior permanent amb un espai
d’uns 100 m2 i 15 displays mòbils situada a la zona de King Cross
de Londres. Es va inaugurar al juliol amb l’exposició Games We
Play.
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LINK: https://www.creativereview.co.uk/kings-cross-outdoor-art-gallery/

art contra la depressió
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Missatges artístics positius situats als carrers de diverses ciutats.
El projecte Tart Up the Town de Huddersfield BID (Business
Improvement District) té com a objectiu desenvolupar i mantenir un
entorn segur i atractiu per als visitants, residents i treballadors del
centre de la ciutat.

LINK: https://huddersfieldbid.co.uk/?fbclid=IwAR0Ox5y8Sugjuz3U31N4m_-GD2WuXiNzujE8ZdVZ1tBBiGQ6jaWLUcL2TmM

art com a activitat essencial
L’art es democratitza encara més, surt al carrer i fins i tot es fa
servir com a teràpia per millorar l’estat d’ànim.
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LINK: https://intelligence.wundermanthompson.com/2020/09/essentialarts/?mc_cid=9107ab7a85&mc_eid=1c4badf17c&fbclid=IwAR10_2DZQO_In9UsxHayH3ynDbPJEd36UsiT-HtcA9gsqr2h6cPggY_71Fw
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art al carrer
Es posen de moda les galeries open-air. Per això, revistes i altres
mitjans recullen les millors iniciatives per mostrar obres d’art en
espais exteriors.
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LINK: https://www.traveler.es/experiencias/articulos/lugares-disfrutar-arte-airelibre/18864?utm_medium=picks.es.20200819&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks&fbclid=IwAR2O2D2CAQcvve
YHMyvXiajcUkTer20e7rooCNg9F3W7ir9R8dXN3rFt6Dg

museu a l’aire lliure
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Segòvia es converteix en un museu a l’aire lliure amb el projecte
Insurrecta. L’artista Gonzalo Borondo presenta un projecte artístic
plasmat en tanques publicitàries que commemora el V centenari
de la Revuelta Comunera de Segòvia.

LINK: https://www.traveler.es/experiencias/articulos/exposicion-insurrecta-gonzalo-borondo-segovia-v-centenario-revueltacomunera/18744?fbclid=IwAR1nrV2QcJ4n_X_k5lmkYshv9LLkTgZGnLwZmmWUQTayOO1ynwvy6xAatvs

els trompe-l’oeil de Romangordo
Els carrers de Romangordo, un poble de Càceres, es converteixen
en un museu a l’aire lliure per explicar les seves arrels i la seva
identitat rural. Les seves parets i portes s’omplen de pintures de
diversos artistes locals per explicar la història, els costums i les
tradicions de la zona a través de la tècnica del trompe-l’oeil.

LINK: https://www.instagram.com/p/CD6YrpyKjE/?igshid=1cxobimbonohb&fbclid=IwAR2ikIgIdAdjXpbF7L_Wsw3DJfmJHsQ778vI5VvOV1zoYg3qkl-PamlXyiM
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banys de bosc
Ja estaven de moda abans del confinament, però amb el
redescobriment de la natura després de la Covid-19, s’estan
popularitzant més que mai.
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LINK: https://smoda.elpais.com/belleza/bienestar/rutas-banos-bosque-guia-bienestarnaturaleza/?utm_medium=picks.es.20200902&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks&fbclid=IwAR2EEC2rzZmmq
FO4P6Y1nod_YVXzlx-SNe2Er1wub2n8nYvbtRcnmQ9ymkE

friluftsliv

Send image to the back

A Noruega, friluftsliv vol dir compromís amb la celebració del
temps a l’aire lliure, independentment del pronòstic meteorològic.
Pretén ser una inspiració perquè en temps de pandèmia la gent
busqui passar més temps a l’aire lliure i en contacte amb la natura,
també a l’hivern.
LINK: https://www.nationalgeographic.es/viaje-y-aventuras/2020/09/que-es-concepto-noruego-friluftsliv-como-ayudarnos-esteinvierno?utm_medium=picks.es.20200922&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks&fbclid=IwAR0U_HUAAl2m2
_stgnd1C6GvkwcBA8vY0CcQGOHQJGCKiGDNLi8PEXIhUNQ

nous muntanyencs
La Covid-19 ha impulsat l’aparició d’un nou perfil d’usuari de
refugis de muntanya. Ara es proposa com una activitat familiar. Es
tracta de gent que no s’havia plantejat mai aquest tipus
d’excursions, que ara s’acosta a aquests allotjaments amb ganes
de gaudir de la natura i l’aire lliure.

LINK: https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200824/482995671954/covid-coronavirus-excursionismo-refugios-montanausuarios.html?fbclid=IwAR1OfBBplhgXPICNFCQFtMctrI-iSuGU3fq2aGEtkr8JNxoqBrSCNGOjUFs
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DIFERENCIACIÓ I
SINGULARITAT
67

diferenciació i singularitat
La crisi sanitària ha posat en qüestió el món globalitzat en el qual ens trobem immersos.
Per a la indústria del turisme, la globalització suposa que la majoria de destinacions, més enllà de petits detalls,
ofereixin en essència pràcticament el mateix.

Cada lloc és únic.
Això és una cosa que el turisme massiu semblava haver oblidat.
Ara es tractaria de tornar a mirar la singularitat de cada lloc, de cada destinació.
Per tal de construir una proposta que sigui respectuosa amb la realitat de cada territori, la seva tradició, perquè pugui
comptar amb el suport i la complicitat de la seva població
i ofereixi als visitants una promesa “honesta” d’autenticitat i, a més, permeti treballar un posicionament i una proposta
diferencials.
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diferenciació i singularitat
La creativitat també ha de permetre repensar i reinventar noves ofertes, noves maneres de veure els
destins, noves experiències i noves fórmules per viatjar.

Alguns ja han aprofitat la incertesa actual per assumir riscos i oferir propostes originals i
diferents que puguin atraure nous viatgers.
Unes quantes fracassaran.
Moltes es mantindran.
Algunes es popularitzaran.
Unes poques obtindran grans èxits.
El que sembla clar és que els entorns turbulents solen ser grans moments per a la innovació.
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reinventant Barcelona
És un fet que Barcelona com a destinació s’ha vist afectada per la
crisi actual. Actualment, però, hi ha un cert canvi d’enfocament en
el sector, que està obrint noves portes per al turisme a la ciutat.
Pot ser una oportunitat per a la reinvenció i fer un reset en algunes
dinàmiques. L’augment d’exigència per part del visitant pot
aprofitar-se per diferenciar-se dins del sector i guanyar la
confiança del client.
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LINK: https://www.smarttravel.news/impacto-del-covid-19-perspectivas-futuro-destinobarcelona/?fbclid=IwAR32t2_SsLkBswYNZHeq_Z98btUJiW76fhQ_UQBWLE2kTb2ssKDaCFgCWd8

innovació i sostenibilitat
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Natalia Bayona, líder d’innovació i transformació digital de
l’Organització Mundial del Turisme, apel·la a la sostenibilitat i la
innovació com a elements conductors per capitalitzar la
recuperació del turisme. Sosté que el turisme és un sector que ha
d’innovar posant el focus en el customer journey del turista.

LINK: https://www.smarttravel.news/entrevista-natalia-bayona-omt/

buscant solucions innovadores
La Corporación Tecnológica Andaluza ha llançat el repte CTA
Turismo #PostCovid19 per recolzar iniciatives basades en la
ciència, la tecnologia i la creativitat que puguin contribuir a la
recuperació del sector turístic andalús.

LINK: https://retina.elpais.com/retina/2020/05/26/innovacion/1590505862_812843.html
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ciutats que es reinventen
Atlanta Beltline és un antic recorregut de ferrocarril al voltant de la
ciutat que s’ha destinat a crear camins per a passejants i ciclistes.
A més de ser una alternativa sostenible, també està servint per fer
reunions d’empresa, ja que ofereix una mirada diferencial i noves
experiències als executius.

Send image to the back

LINK: https://skift.com/2020/09/15/atlanta-convention-visitors-bureau-beltline-revitalizing-city-meetingsevents/?fbclid=IwAR1YaICDKME8-U_BTbZbcVROrZOJSTPlR_Gl31wtDYtRw9S9C6FREB8nsdc

línies aèries que es reinventen
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Diverses iniciatives ofereixen la possibilitat de simular un viatge
d’avió. L’aeroport de Taipei va ser el primer a oferir falsos vols per
als qui no podien esperar-se a viatjar. Ara, Singapore Airlines i
altres companyies plantegen vols sense destinació com una
oportunitat per a aquells països que encara mantenen les
restriccions de fronteres. En aquests vols, l’aeroport de sortida i
arribada és el mateix.
LINK: https://www.traveler.es/viajeros/articulos/vuelo-a-ninguna-parte-propuesta-de-las-aerolineas-volver-a-volar-consecuenciasgasto-crisisclimatica/19120?utm_medium=picks.es.20200923&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks&fbclid=IwAR2uAd8
1ItW1MGwcvQmYPVCr5xwDWE9OHFBmaP5a98gjWHeHac3C_zDANfA

hotels excèntrics
Sembla ser que el 43% dels viatgers han expressat que es
voldrien allotjar en un lloc que no hagin experimentat abans, ja
sigui un castell a la sorra, una caseta a la Feria de Abril, un hotel a
Londres que combina l’estil minimalista amb el més recarregat...
Tot són noves propostes amb experiències incloses que
s’ofereixen amb l’objectiu de ser un reclam major que el de la
competència.
LINK: https://www.hosteltur.com/131097_alojamientos-excentricos-como-herramienta-de-marketing-turistico.html?fbclid=IwAR2EBY4Vbb8w4BoK2zCt2gljNgfHd2YQmwPa7uvq0Lq0QD2HhDcK0Zfb1c
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viatjar per subscripció
L’startup Caravelo planteja un model de subscripció semblant a
Netflix però per viatjar. Això podria contribuir a alleugerir situacions
d’aturada en la facturació com les generades per la Covid-19.
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LINK: https://www.businessinsider.es/caravelo-startup-quiere-implementar-modelo-netflix-vuelos659729?utm_campaign=TrivuNews_Barcelona&utm_medium=email&_hsmi=89722391&_hsenc=p2ANqtz8enLmKaXfc2XU6_ErQ4Np3jNGLk6OhCUdcEkI_4yeUyHUvpdRGrYGD2lE9kxk10UoGVK0c3TZRjUIbIda4kdkH9Lfjw&utm_content=89722391&utm_source=hs_email&fbclid=IwAR3SpSPaQsQjwief
CTCVs2JsY4ANXwAjrFsXyQMV3OBiGIYG7WSXN4i7H6E

subscripció a viatges
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La subscripció a viatges s’està expandint. Permet fer els viatges
més flexibles i més adaptables. Grans empreses del sector com
Caravelo o eDreams Odigeo parlen de l’acceleració d’aquesta
modalitat, que té molta més demanda del que es podia esperar.
LINK: https://skift.com/2020/06/24/rethinking-skifts-2020-travel-megatrends-in-a-pandemicworld/?utm_campaign=Early%20Time%20Zone%20%20Skift%20Daily%20Newsletter&utm_medium=email&_hsmi=90100004&_hsenc=p2ANqtz81XDYAwqTY_Z9C4z8GyKVU2r1qq6Qx369j7XLcA_adfXieLKiKlTtc07TpuFtfYA7oo2MrguYA_MYzTKLhkiIBy9zrvg&utm_content=90100004&ut
m_source=hs_email&fbclid=IwAR1gdL93DfWvBp74ei4xErbX-2hrojYhNTgxeYSQqR_DYBlW9zqYKdeV1-g

opcions experiencials
Segons Carlos Garrido, president de la Confederació Espanyola
d’Agències de Viatges, aquesta crisi provocarà molts canvis en la
creació de productes turístics, en el tipus de destins i de viatges.
Per a ell, “opcions experiencials com l’enoturisme, el turisme
cultural o el cicloturisme es poden veure reforçades”.

LINK: https://elpais.com/elpais/2020/09/21/eps/1600695070_092813.html
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enoturisme amb els cinc sentits
La pandèmia també ha trastocat el turisme al voltant del món del
vi. Ara ja no es tracta només de visitar una bodega, sinó de crear
experiències al voltant de la vinya, la degustació i l’elaboració.
S’ha de donar protagonisme al producte i al territori. A la D.O.
Somontano, per exemple, ofereixen Catando Somontano, amb
més de 40 propostes entre tasts i cursos.
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LINK: https://www.turismodearagon.com/agenda-aragon/catando-somontano/

editar pobles
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Més text a la Wikipedia. L’última tendència turística consisteix a
enriquir les pàgines dels pobles espanyols a la Wikipedia per
millorar-ne la visibilitat a l’estranger. Un estudi del Colegio Carlo
Alberto diu que això pot augmentar els ingressos turístics fins a
160.000 euros durant la temporada de vacances.
LINK: https://www.lainformacion.com/management/turismo-editar-puebloswikipedia/2815402/?utm_medium=picks.es.20200922&utm_source=email&utm_content=article&utm_campaign=picks&fbclid=IwAR2OxwwekST
dABLldE9TFHMxjzQQhJH_b_riY4nN4mwP7rCjvckmLGom_Ao /

campanyes trencadores
A més de la singularitat a partir de la construcció del producte
turístic, molts destins també volen diferenciar-se amb el
llançament de campanyes de promoció trencadores. Miami es
posiciona com un parc temàtic on viure aventures, Vilna fa servir el
desconeixement com a missatge.

LINK: https://www.hosteltur.com/134338_las-nuevas-campanas-de-promocion-turistica-mas-rompedoras.html
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canvis i oportunitats
Reflexions i possibles aprenentatges.
Sempre s’ha dit que els moments de greus crisis són també moments de grans
oportunitats.
I sembla clar que aquest cop la tesi també es compleix.

La situació és complicada, però el canvi pot obrir noves portes.
A partir de la interpretació dels nous comportaments, necessitats, prioritats i
motivacions d’un consumidor fortament impactat per la pandèmia, i només des de la
comprensió d’aquest nou consumidor i dels canvis de sensibilitat i percepció
d’aquestes setmanes, serà possible construir una oferta rellevant.
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canvis i oportunitats
Reflexions i possibles aprenentatges.
Per a alguns, el fracàs pot ser una bona ocasió per reinventar-se.
Per a uns altres, ha de ser un trampolí per fer-se visibles.
És una oportunitat per tal que destinacions, infraestructures o productes que eren invisibles puguin ser ara rellevants
per a diferents segments de la població.
Per al sector, aquesta és un ocasió única per diversificar-se.
Per construir unes ofertes diverses i diferenciades que escapin del patró principal i dominant que ha caracteritzat fins
ara el producte turístic català.
El màrqueting viu des de fa temps en un univers de microsegmentacions.
És hora que el turisme es recolzi en els estudis del públic i dels consumidors per construir ofertes més
ajustades i fins i tot més personalitzades.
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en resum

1.

2.

un escenari difícil, però que ha
afavorit alguns

la importància de les reflexions
autocrítiques

3.
tota crisi és també una porta per a
noves oportunitats
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