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Presentació
El 2021 ha estat un any novament marcat per la pandèmia
de la covid-19 i les dures conseqüències sobre el sector
turístic. Hem patit una crisi que mai ens hauríem imaginat, tot
i que a poc a poc s’albira la tan necessària recuperació.

La feina i les accions que hem dut a terme segur que les heu pogut conèixer al llarg de tots
aquests mesos, no només per fer possible la
visibilitat de la nostra destinació d’una manera
més notòria en mercats estratègics per a Catalunya, sinó també avançant cap a un turisme
més responsable i sostenible per al país.
En aquest sentit, permeteu-me destacar el pla
de reactivació del sector turístic català
que, amb el nom de reStart Turisme, ha comptat amb més de 30 accions i més de 6,5 milions
d’euros. Fruit d’aquest pla, ens hem desplaçat
a les principals capitals d’Europa per impulsar
el turisme de proximitat, hem posicionat la destinació a mercats estratègics com l’americà, el
rus i l’asiàtic, i hem organitzat trobades comercials d’envergadura com el Buy Catalunya.
Totes aquestes accions les hem pogut realitzar
perquè un dels baluards de l’Agència Catalana
de Turisme és el fet de disposar de 12 Oficines
de Promoció Turística arreu del món. En situacions com l’actual, tenen encara més valor
perquè ens permeten conèixer de primera mà
l’evolució de l’activitat turística, anticipar mecanismes que afavoreixin la recuperació i adreçar
els missatges de forma directa i més efectiva.
El 2021 ha estat l’any de donar a conèixer arreu
el Grand Tour de Catalunya, el nou producte
de l’ACT que s’adequa a les noves tendències
postcovid i que representa el model turístic sostenible que s’impulsa des de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

En les pàgines següents coneixereu en detall
cadascuna de les actuacions que hem dut a terme per contribuir a la sortida d’aquesta crisi.
D’altra banda, vull destacar que enguany hem
seguit sense cobrar la quota anual d’afiliació
a l’ACT. Aquesta mesura, juntament amb les línies de suport a les empreses impulsades des
del Govern de la Generalitat de Catalunya s’han
dut a terme amb la voluntat de mitigar els efectes econòmics de la pandèmia sobre el nostre
sector, tant el vacacional com el de reunions i
esdeveniments.
Voldria fer esment, també, a tota una sèrie de
treballs que hem desenvolupat durant aquest
2021 i que mostren la voluntat de l’ACT de ser
un organisme capdavanter per oferir els millors
serveis al sector.
Així, s’ha treballat en l’elaboració del Pla d’Accions Integrat Catalunya 2022 en els diferents
mercats d’àmbit local, estatal i internacional,
adaptat i ajustat a l’evolució de la pandèmia. Un
pla que ens ha d’ajudar a reposicionar Catalunya
com a destinació capdavantera donant resposta a les noves necessitats i tendències dels
consumidors, enfortint els eixos de digitalització
i sostenibilitat.
D’altra banda, s’ha posat en marxa la nova
estratègia de sostenibilitat 2020-2023, que,
juntament amb el Pla de màrqueting turístic, és
el marc d’actuació de l’organització en l’impuls

Narcís Ferrer i Ferrer
Director de l’Agència Catalana de Turisme

d’un model turístic i de màrqueting turístic sostenible per als pròxims anys.
En uns moments de complexitat com els actuals,
en què la recuperació del sector turístic és clau
per al benestar i l’economia de casa nostra, més
que mai, cal que la implicació i dedicació continuï sent absoluta per part de l’Administració i que
ho faci de la mà del sector privat. Des de l’ACT
hem continuat treballant de manera cooperada
amb els nostres agents perquè des del primer
dia hem defensat que només amb aquest esforç
conjunt es pot superar una crisi com la que afrontem. També hem actuat conjuntament, com fem
sempre, amb els patronats de turisme de les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, així com amb Turisme de Barcelona, l’ens de
promoció de la capital catalana.

Catalunya és una
destinació turística líder.

Per mantenir aquesta posició privilegiada, l’ACT
ha de continuar sent un referent internacional
en l’àmbit de la promoció i el màrqueting turístics. Per aquest motiu, la destinació catalana ha
de continuar oferint una proposta de valor atractiva als seus clients i, sobretot, un cop superada
la pandèmia hem de ser capaços de diferenciar-nos de la resta de destinacions gràcies a
un model basat en la seguretat, la sostenibilitat
i la digitalització.
Una de les característiques que ens representa
com a sector és l’empenta per anar sempre més
enllà i la responsabilitat de fer les coses ben fetes. Si no fos així, el sector turístic no seria un
dels motors fonamentals de la nostra economia
i Catalunya, una de les principals destinacions
turístiques d’Europa. Tenim al davant molta feina per fer. Estic convençut que ens en sortirem!
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Hble. Sr. Ramon Tremosa i Balcells*
Conseller d’Empresa i Coneixement i president
de l’Agència Catalana de Turisme

ÒRGANS DE GOVERN
Consell de Direcció 2021

Mlt. Hble. Sr. Roger Torrent i Ramió

Conseller d’Empresa i Treball i president de l’Agència
Catalana de Turisme

Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo**

Secretari d’Empresa i Competitivitat i vicepresident
de l’Agència Catalana de Turisme

Sr. Albert Castellanos i Maduell

Secretari d’Empresa i Competitivitat i vicepresident
de l’Agència Catalana de Turisme

Sr. Octavi Bono i Gispert***

Director general de Turisme i vicepresident executiu
de l’Agència Catalana de Turisme

Sra. Marta Domènech i Tomàs

Directora general de Turisme i vicepresidenta executiva
de l’Agència Catalana de Turisme

Sr. David Font i Simon****

Director de l’Agència Catalana de Turisme

Sr. Narcís Ferrer i Ferrer

Director de l’Agència Catalana de Turisme

Sra. Carme Rubió i Soto

Subdirectora general de Programació Turística
de la Direcció General de Turisme

Sra. Marian Muro Ollé

Directora General de Turisme de Barcelona

Sr. Francesc Vila i Albet*****

Gerent dels serveis de Turisme de l’Àrea de Turisme
de la Diputació de Barcelona

Sra. Soledad Bravo Letelier

Gerenta dels Serveis de Turisme de l’Àrea de Turisme
de la Diputació de Barcelona

Hble. Sr Juan Antonio Serrano i Iglesias
Conselhèr Conselh Generau d’Aran

Sr. Pol Fages i Ramió

President de la Cambra de Comerç de Palamós i representant del Consell General de Cambres Oficials de
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya

Sr. Santiago García-Nieto

President de la Confederació Empresarial d’Hostaleria
i Restauració de Catalunya i representant del Consell
General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i
Navegació de Catalunya

Sr. Miquel Gotanegra i Portell

President de la Federació Catalana de Càmpings
i Ciutats de Vacances i representant del Consell
General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria
i Navegació de Catalunya

Sr. Jordi Martí Utset

Sr. Patrick Torrent i Queralt

Director executiu de l’Agència Catalana de Turisme

Vicepresident de l’Àrea receptiva de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE)
i representant del Consell General de Cambres Oficials
de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya

Sr. Norbert Bes i Ginesta

Sr. David Riba i Lasurt

Director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Sra. Marta Farrero Muñoz

Directora del Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona

Sra. Rosa Pujol i Esteve

President Federació Catalana d’Apartaments Turístics
i representant del Consell General de Cambres Oficials
de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya

Sra. Marta Alañà i Negre
Secretària Òrgans de Govern

Diputada de la Diputació de Lleida i vicepresidenta
del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

* L’Hble. Sr. Ramon Tremosa i Balcells va ser membre d’aquest Consell de Direcció fins el 26 de maig de 2021. El va substituir el Mlt. Hble. Sr. Roger
Torrent i Ramió.
** El Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo va ser membre d’aquest Consell de Direcció fins l’1 de juny de 2021. El va substituir el Sr. Albert Castellanos i Maduell.
*** El Sr. Octavi Bono i Gispert va ser membre d’aquest Consell de Direcció fins el 15 de juny de 2021. El va substituir la Sra. Marta Domènech i Tomàs.
**** El Sr. David Font i Simon va ser membre d’aquest Consell de Direcció fins el 6 de juliol de 2021. El va substituir el Sr. Narcís Ferrer i Ferrer.
***** El Sr. Francesc Vila i Albet va ser membre d’aquest Consell de Direcció fins el 15 de juliol de 2021. El va substituir la Sra. Soledad Bravo Letelier.
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Inici de la
reactivació
de l’activitat
turística
L’any 2021 l’Agència Catalana de
Turisme (ACT) ha treballat per facilitar i acompanyar la reactivació de
l’activitat turística domèstica i internacional, després d’un 2020 marcat
per la pràctica paràlisi del sector com
a conseqüència de la pandèmia provocada per la covid-19.
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Els ajuts, que han cobert tots els beneficiaris,
s’han fet mitjançant un pagament únic destinat a
establiments d’allotjament turístic (establiments
hotelers i de turisme rural, apartaments turístics
i càmpings); agències de viatge; guies de turis-

1

LÍNIA

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la
Direcció General de Turisme, ha atorgat 10.852 ajuts per
un valor total de 54,1 milions d’euros a empreses i autònoms del sector turístic català, a través de les 4 línies de
subvencions per contribuir a pal·liar els efectes derivats
de les restriccions per la pandèmia de la covid-19.

Microempreses i professionals

4,5 M€ pagats en 1.789 ajuts

2
3

Autònoms i empreses

LÍNIA

Gestió de 54,1 M€
en ajuts directes al
sector turístic català
per pal·liar els efectes
de la covid-19

Per línies, la distribució ha estat la següent:

Autònoms i empreses

LÍNIA

S’han impulsat 4 línies
de subvencions.

me de Catalunya habilitats; empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic, i establiments i
activitats d’interès turístic.

4
LÍNIA

7 M€ pagats en 2.176 ajuts

39,3 M€ pagats en 6.507 ajuts
Autònoms i empreses de La Cerdanya i el Ripollès

3,4 M€ pagats en 380 ajuts

L’objectiu dels ajuts és contribuir a pal·liar els
efectes derivats de la covid-19.

Amb aquestes subvencions, i altres mesures
de suport que s’han anat impulsant, s’ha buscat
assegurar la viabilitat i el futur del sector turístic, un dels sectors més castigats com a conseqüència dels efectes de la covid-19, amb una
reducció dràstica de la seva facturació.
A més dels ajuts directes, s’ha aplicat una moratòria en el pagament de l’impost sobre estades en establiments turístics (IEET) fins al
mes d’octubre, i ha continuat vigent fins a finals
d’any la reducció del cànon de l’aigua a establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments
de curta durada.
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Més de 30 accions per
reactivar el turisme
A mitjans del mes de maig s’ha presentat un pla per reactivar el sector
turístic català, que inclou més de 30 accions i està dotat amb més de
6,5 milions d’euros.

L’Agència Catalana de Turisme és present a més de 50
països d’arreu del món mitjançant la seva xarxa d’Oficines
de Promoció a l’Exterior.
D’ençà de l’obertura de les primeres oficines fora
de Catalunya, l’any 1993, la presència de l’Agència Catalana de Turisme en els mercats emissors
ha anat creixent en successives onades, d’acord
amb criteris d’estratègia i oportunitat.

Les oficines de l’ACT són:

DINAMARCA

Es tracta d’un seguit de mesures que, amb la
voluntat de facilitar i acompanyar la recuperació
de l’activitat turística internacional i domèstica,
permetin i accelerin l’arribada de turistes novament a Catalunya, ja que els ritmes de vacunació a la major part de països van avançant i hi
ha una major flexibilització de les restriccions.

El disseny de les iniciatives proposades és fruit
del monitoratge que les Oficines de Promoció
a l’Exterior de l’Agència Catalana de Turisme
(ACT) han realitzat per conèixer de primera mà
les noves tendències i demandes sorgides com
a conseqüència de la covid-19, i que poden facilitar la comercialització del producte turístic
català. Així mateix, per a la confecció d’aquestes accions també s’ha comptat amb les aportacions dels patronats de turisme i ens turístics
territorials.

REGNE
UNIT

FINLÀNDIA
SUÈCIA

PAÏSOS BAIXOS

HÈLSINKI

RÚSSIA

ISLÀNDIA
CANADÀ

ESTATS UNITS

NORUEGA

ESTÒNIA
BRUSSEL·LES
POLÒNIA
MOSCOU
IRLANDA
FRANKFURT
LONDRES
REPÚBLICA TXECA
PARÍS
ESLOVÀQUIA
SUÏSSA
FRANÇA MILÀ
HONGRIA
ESTAT
ITÀLIA
MADRID
ÀUSTRIA
ESPANYOL

BÈLGICA

NOVA YORK

EXREPÚBLIQUES SOVIÈTIQUES

PORTUGAL

MÈXIC

LUXEMBURG

BEIJING
XINA

ISRAEL

ÍNDIA

HONG
KONG
TAILÀNDIA

COREA JAPÓ
DEL SUD
TAIWÁN

MALÀSIA
SINGAPUR
INDONÈSIA

COLÒMBIA
BRASIL

PERÚ
XILE

SÃO PAULO
AUSTRÀLIA

ARGENTINA

Reactivem el turisme

Nord-amèrica

Itàlia i Israel

Europa Central

Sud-amèrica

Regne Unit i Irlanda

Rússia i Països de l’Est

Espanya i Portugal

Benelux

Xina

França

Països Nòrdics

Àsia-Pacífic

La missió d’aquestes oficines
és donar a conèixer l’oferta turística catalana i posicionar la
marca Catalunya actuant d’interlocutors en els mercats.

A més, copsen les tendències de la demanda de cada
mercat per tenir els inputs necessaris a l’hora de definir les
estratègies de màrqueting de
l’Agència Catalana de Turisme
en els mercats emissors.
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Dins d’aquest paquet d’accions destaquen les següents:

1

Jornada Catalunya reStart Turisme centrada
en el comportament dels mercats emissors

De la mà de les Oficines de Promoció a l’Exterior, el 10 de juny s’ha organitzat una sessió
centrada en la demanda dels mercats emissors
principals.

La jornada tenia com a objectiu proporcionar les idees clau
que servissin per tenir una
visió més clara de cap a on
es mouria el turisme durant la
temporada d’estiu.  

Moment de l’emissió de la jornada centrada en els mercats emissors.

A través de 4 taules (Àsia-Pacífic, Europa del
Sud, Europa del Nord i Amèrica), els directors
i directores de les oficines exteriors de l’ACT
han aportat informació sobre els diferents mercats emissors com ara les mesures vigents per
combatre la covid-19, l’estat de les connexions
aèries i els canvis de tendències o noves exigències dels viatgers que ha comportat la pandèmia, entre altres temes.

2

Promoció a les principals ciutats d’Europa
per impulsar el turisme de proximitat

Durant els mesos de maig, juny i juliol l’ACT ha
realitzat una gira per 5 ciutats europees per promocionar Catalunya com a destinació. Berlín,
París, Madrid, Amsterdam i Londres han estat les escollides per impulsar la reactivació del
turisme als mercats de proximitat.
Durant aquestes presentacions, que s’emmarquen en l’acció Catalunya reStart Europe, s’ha
donat a conèixer a mitjans de comunicació, bloguers i influencers informació sobre l’estat i les
novetats de la destinació catalana a través del

PATRONATS ASSISTENTS:

BERLÍN

Turisme de Lleida
Costa Daurada
Terres de l’Ebre

PARÍS

Turisme de Girona
Diputació de Barcelona

MADRID

Turisme de les Terres de l’Ebre
Diputació de Barcelona

ÀMSTERDAM

Turisme de Lleida
Turisme de Girona

LONDRES

Turisme de Barcelona
Turisme de la Costa Daurada

Grand Tour de Catalunya, un producte turístic
en forma de ruta circular que permet recórrer els
atractius principals del territori en 5 trams.
En cada capital europea, l’ACT ha estat acompanyada d’un o més patronats de turisme de
Catalunya, ens que han contribuït a fer possible
aquest producte turístic per destacar els indrets
més emblemàtics i també els més desconeguts
de la seva demarcació.

ReStart París.

ReStart Madrid.
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Promoció de l’oferta turística catalana
al mercat nord-americà

Al llarg de l’any, l’ACT ha impulsat una sèrie
d’accions per mantenir la visibilitat i posicionar
Catalunya davant els consumidors i els intermediaris nord-americans.

L’objectiu és que estiguin
al corrent de les novetats
de l’oferta per tal que continuï present en l’imaginari
nord-americà i, per tant, sigui
una de les destinacions escollides quan tornin a viatjar.   

El mercat nord-americà és estratègic per a Catalunya.

Així, el mes de maig s’han organitzat una sèrie
de webinars adreçats a operadors turístics i
agències de viatges nord-americanes. L’acollida ha estat molt positiva ja que s’ha comptat
amb la participació de més de 500 persones.
En cadascuna d’aquestes sessions s’han destacat diferents opcions turístiques que proposa
Catalunya, des de l’oferta de la ciutat de Barcelona i la Costa Brava, a les possibilitats que ofereix el turisme enogastronòmic o les excursions
d’un dia que es poden fer des de la capital.

Aquesta acció ha comptat amb la participació de:
Turisme de Barcelona

The Real Thing

Els patronats de turisme de les
diputacions de Barcelona i Girona

Corredor Mató

Derby Hotels
La Pedrera
Família Torres

Premium Traveller
Terra Dominicata
Aborígens
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L’ACT ha aprofitat aquesta acció per presentar
al mercat nord-americà el Grand Tour de Catalunya, un producte que convida a fer una estada llarga a la destinació catalana i, això, va en
sintonia amb el turisme responsable que es vol
potenciar en els mercats de llarga distància.

Les empreses participants en aquesta acció,
que s’ha organitzat amb cooperació amb Turisme de Barcelona i el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, són:

H10 Hotels
Hotel Claris and Spa
Hotel Majestic
Hotel Camiral 5* at PGA
Catalunya Golf and Wellness
Monument Hotel
Nova York i Miami van acollir l’acció reStart USA.

Barcelona Art of Travel
Corredor Mató

D’altra banda, l’ACT ha participat el mes de juny
al Luxury Vacations 2021, un taller i fira virtual
adreçat al producte Premium amb la participació tant del sector professional com de consumidors. Turisme de la Generalitat de Catalunya ha
disposat d’un estand virtual amb 8 empreses
catalanes afiliades a la marca Catalunya Premium de l’ACT:
Peralada
Associació Passeig de Gràcia
Hostal La Gavina
3els Luxury
Cap Sa Sal
Juvé & Camps
The Forty Six
The Real Thing

S’han realitzat reunions i trobades comercials a
més d’intercanvi d’informació sobre l’estat actual de la destinació catalana.
Al novembre s’ha impulsat el reStart USA, una
missió comercial de l’oferta catalana al mercat
nord-americà. Una delegació formada per una
desena d’empreses catalanes s’ha desplaçat a
Nova York i Miami per donar-ne a conèixer les
propostes a operadors turístics i premsa especialitzada en viatges i lifestyle. En total, s’han establert contactes amb 50 periodistes i 90 operadors.

Es tracta de la primera gira
de presentacions presencial
després de la pandèmia que
es fa als Estats Units, un mercat estratègic per a Catalunya.  

Freixenet
Aborígens

El Grand Tour de Catalunya ha estat
presentat al mercat nord-americà.

Associació Passeig de Gràcia
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Seguiment de l’activitat turística
A principis de març de 2020, l’ACT va activar una pàgina de destí específica (landing) a la seva web sobre la covid-19 adreçada al sector.
Durant aquest any 2021, s’ha seguit publicant informació sobre totes
les mesures econòmiques de suport al sector turístic que el govern de
la Generalitat de Catalunya i altres administracions han anat aprovant
regularment, així com informació d’interès per al sector.

Des de la seva posada en funcionament aquesta
pàgina de destí ha rebut més de 10.000 visites.
Per tal d’oferir informació actualitzada i d’interès
als turistes i als operadors turístics, ha continuat
habilitat un apartat sobre la covid-19 i l’estat de
Catalunya dins la pàgina web catalunya.com. En
aquest espai s’hi poden consultar les mesures
de seguretat establertes, l’estat de l’oferta turística o la mobilitat dins Catalunya, entre altres
aspectes. Des que està actiu, aquest apartat ha
rebut 1,5 milions de visites, i ha estat el més
visitat d’aquesta pàgina web en tots els idiomes.

d’aquest document, s’han posat a disposició del
sector dades sobre les connexions i la mobilitat
entre països, l’evolució de les reserves en els
allotjaments hotelers i l’activitat en el turisme de
negocis. També s’ha proporcionat informació sobre el ritme de vacunació tant a escala mundial
com de països emissors diversos, així com indicadors i comportaments de mercats diferents envers els viatges. Tots aquests informes es poden
consultar en una pàgina de destí en obert per
aquelles empreses i professionals que hi vulguin
accedir. La pàgina ha rebut 1.713 visites.

La pandèmia del coronavirus ha generat un canvi de
dinàmiques i comportaments que cal seguir de prop
per veure cap a on evoluciona el sector.
Per aquest motiu, conscients de la importància de tenir a l’abast informació sobre aquestes
noves tendències, durant el primer trimestre de
l’any s’ha elaborat l’informe Tendències dels
mercats. Hivern 2021.
Per a la seva preparació, s’ha comptat amb la
participació de les 12 oficines de promoció turística que l’ACT té distribuïdes arreu del món:

Londres
São Paulo
Madrid

Brussel·les
París

Beijing
Milà
Hèlsinki

Frankfurt
Nova York

Una altra de les accions que s’han dut a terme
l’any 2021 en el marc de la pandèmia és l’elaboració d’informes per mantenir informat el sector. Així, s’ha publicat periòdicament l’informe
Indicadors clau de l’activitat turística. A través

Moscou

L’ACT ha mantingut constantment informat el sector a
través de documents i webs
específiques.

Landing específica
de la covid-19.

Informe Tendències dels mercats. Hivern 2021.

Singapur

Mitjançant aquest document s’han pogut consultar les dades bàsiques per seguir de prop les
tendències en el consum turístic dels diferents
mercats.
Així, gràcies a aquest estudi s’ha sabut l’interès
per viatjar a destinacions sense aglomeracions i
que comptin amb entorns naturals, la utilització
del vehicle privat com a mitjà de transport i les
estades en allotjaments petits.

21

22

Agència Catalana de Turisme

Agència Catalana de Turisme

Més de 7.000
consultes ateses
a través del servei
Hola! des de la seva
creació

Hola! ofereix un servei
personalitzat i adaptat
a les necessitats de les
empreses i entitats.

El servei Hola!, posat en marxa l’any 2020 en el
marc de la pandèmia, ha continuat treballant per a
les empreses del sector turístic. El seu objectiu és
assessorar-les, orientar-les, acompanyar-les en allò
que necessitin i oferir serveis que encaixin amb les
seves necessitats per tal que puguin fer un màrqueting millor. L’any 2021, s’han atès 2.500 consultes.

En aquest sentit, i a través d’aquest servei, des
de l’ACT, a part d’informar de l’afectació de la
covid-19 en el sector, s’han proposat eines per
fer front a aquesta crisi, i s’ha facilitat informació
sobre les noves tendències dels mercats internacionals, a més d’altres dades d’intel·ligència
de mercat. Al mateix temps, els usuaris han pogut estar al dia de tots els avantatges que ofereix la cartera de serveis de l’ACT.

Les consultes que més s’han
gestionat han estat les relacionades amb l’aplicació de les
mesures per a la reactivació
del sector, en certs períodes
incrementades en els àmbits
MICE i enoturisme.

També s’ha anat informant dels ajuts concedits
per la Generalitat de Catalunya per fer front als
efectes de la pandèmia. Fora de l’àmbit del coronavirus, s’ha informat sobre els serveis i mitjans que ofereix l’ACT (afiliació, comerç electrònic...) per tal d’ajudar les empreses a augmentar
la competitivitat. Els allotjaments i les entitats
turístiques han estat els principals usuaris del
servei Hola!
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Revisió de la cartera de serveis
de l’ACT
Durant l’any 2021 s’ha revisat la cartera de serveis que l’ACT ofereix al
sector públic i privat, tant vacacional com MICE, d’acord amb les necessitats derivades de la covid-19.

Amb la cartera de serveis l’ACT pretén incrementar la competitivitat de les empreses i
l’atractiu i el posicionament de les destinacions
turístiques catalanes com a motor de canvi per
a la recuperació, reactivació i transformació del
sector turístic de Catalunya a través de la prestació de serveis relacionats amb el màrqueting
i el coneixement amb criteris d’innovació i sostenibilitat.

Campanya «Catalunya és
una destinació segura»
Durant el mes de juliol s’ha reforçat el missatge que Catalunya
és una destinació segura davant la percepció negativa que alguns països han manifestat a l’hora de viatjar al territori. Aquesta campanya s’ha realitzat bàsicament a França i Espanya, els
principals mercats emissors de turisme a Catalunya.

Aquesta cartera de serveis va dirigida a pimes i
grans empreses, entitats, professionals, emprenedors o empreses emergents.
Els serveis que ofereix l’ACT s’agrupen en
5 categories:

Assessorament
i treball en xarxa
Màrqueting i comunicació
promocional
Coneixement
Desenvolupament
i transformació de
producte i servei
Comercialització
i promoció

La campanya s’ha realitzat bàsicament a França i Espanya.

Pel que fa al mercat francès, s’ha reforçat l’enviament de newsletters als mitjans de comunicació amb idees inspiracionals d’experiències
que es poden realitzar a Catalunya i s’han fet
contactes per suggerir visites i experiències positives. Gràcies a aquest treball, s’han organitzat diferents viatges amb mitjans de comunicació (televisions) i influencers.

L’objectiu ha estat mostrar
que es pot viatjar de manera
segura i tranquil·la perquè se
segueixen tots els protocols
sanitaris establerts.
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GRAND TOUR
DE CATALUNYA

PLATAFORMES DE
COMUNICACIÓ NOVES

A través de plataformes específiques de viatges, premsa especialitzada i campanyes de màrqueting influencer s’ha donat a
conèixer el Grand Tour de Catalunya com un producte que respon a les tendències actuals.

S’han iniciat projectes amb plataformes de comunicació noves
per tal d’arribar a més públic i reforçar els missatges.

PROPOSTES
ATRACTIVES

CATALUNYA, UN LLOC
FET A MIDA

En el mercat espanyol també
s’han enviat newsletters i comunicats a mitjans especialitzats i
agències de viatges amb propostes atractives que serveixin per
transmetre que Catalunya és una
destinació segura.

S’ha incrementat l’impacte de
la campanya publicitària «Catalunya, un lloc fet a mida» per
incidir en el mercat emissor domèstic.

S’han fet accions a mitjans
de comunicació i xarxes socials.

ACCIONS
A XARXES SOCIALS
En el cas de la televisió, s’ha facilitat el contacte
amb turistes que han gaudit d’unes vacances
a Catalunya, perquè puguin explicar-ne l’experiència. Destaca també la campanya publicitària
que s’ha fet per promocionar Catalunya a mitjans de comunicació del sud de França, canals
digitals comercialitzadors i altres plataformes.

ACCIÓ COOPERADA
S’ha realitzat una acció cooperada amb les destinacions de turisme familiar i el programa Hola
Família! a través de la qual s’han
organitzat viatges per a 8 influencers familiars perquè coneguin
l’oferta catalana en aquest àmbit.

Al mercat espanyol, s’han posat en marxa diferents campanyes per segments específics, ja
que el visitant de la resta de l’Estat requereix
d’unes accions molt pensades i microsegmentades:

S’han posat en marxa diferents
accions a les xarxes socials amb
la col·laboració del jugador de
bàsquet català Ricky Rubio.
Ricky Rubio, advisor de l’ACT.

CAMPANYA
ACTIU NATURA
S’ha fet una campanya d’actiu
natura a la premsa especialitzada
amb propostes per visitar espais
poc coneguts vinculats a l’ecoturisme. Aquesta campanya s’ha
reforçat a les xarxes socials amb
la col·laboració d’una alpinista de
renom al mercat espanyol.
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8 jornades tècniques per enfortir
els vincles amb els afiliats de
l’ACT
Al llarg de l’any s’han fet 8 jornades tècniques amb la participació de 412 afiliats als diferents programes de treball de
l’ACT.

Pla de recuperació
de les marques ACT
Una altra de les accions destacades d’aquest any ha estat el
treball fet en el disseny del Pla de recuperació d’algunes de
les línies de producte de l’ACT.

Catalunya Premium
Ciutats i Viles amb Caràcter, Pobles
amb Encant, Barris i Viles Marineres
Turisme enogastronòmic
Arts i Cultura
Assemblea de la marca
Barcelona Medical Destination
Turisme Esportiu i Golf
Turisme Actiu Natura
Turisme Familiar

S’ha volgut estructurar l’oferta turística.

L’objectiu ha estat enfortir vincles i fer comunitat.

Totes les trobades han estat pensades per enfortir vincles i fer comunitat entre l’ACT i els
seus afiliats, compartint coneixements, definint
estratègies i identificant els aspectes clau que
empreses i destinacions han de tenir en compte
per reprendre els seus negocis, recuperar l’activitat i, plegats, tornar a posicionar Catalunya
com una destinació segura i referent.

Enguany s’ha presentat el de la marca Premium,
s’ha finalitzat el de la marca Enogastronomia i
s’ha començat a treballar en el de Turisme Familiar. Les marques de Senderisme, Cicloturisme,
Ciutats i Viles amb Caràcter, Pobles amb Encant
i Viles Marineres disposen també del seu pla.
Aquesta acció té continuïtat durant l’any 2022.
L’objectiu és identificar i estructurar l’oferta turística vinculada a cadascuna de les marques, considerant el nou escenari causat per la covid-19.

Aquests plans s’han treballat
conjuntament amb els afiliats,
mitjançant enquestes i en
sessions específiques a les
jornades tècniques de cadascuna de les marques.
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Eixos de
treball
1
2
3
4
5
6

Disseny de valor
Conquesta de clients
Fidelització de clients
Serveis de màrqueting
Tecnologia, innovació i intel·ligència
Gestió, organització i governança
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Grand Tour de Catalunya
L’any 2021 s’ha centrat a donar a conèixer a escala internacional el Grand Tour de Catalunya, el nou producte turístic
de l’ACT que en forma de ruta circular permet recórrer els
principals atractius del territori català en 5 trams.

DISSENY
DE VALOR
Catalunya ha d’oferir una proposta de valor atractiva per als seus clients i adaptada a les noves exigències i preferències sorgides a causa de la pandèmia
del coronavirus. Per això, des de l’Agència Catalana
de Turisme es treballa per desenvolupar nous productes que fomentin la desestacionalizació, la desconcentració, la diversificació i l’augment de la despesa, els anomenats productes 4D.

El Grand Tour de Catalunya s’ha presentat durant la gira que s’ha fet durant els mesos de juny
i juliol a cinc ciutats europees (Berlín, París,
Madrid, Amsterdam i Londres) per impulsar la
reactivació del turisme als mercats de proximitat. Fruit d’aquestes presentacions, el mes de
setembre s’ha fet un viatge de premsa amb
periodistes, bloguers i influencers, perquè coneguin de primera mà aquesta ruta circular.

Durant tres dies s’ha realitzat un viatge de premsa
per conèixer els atractius de la nostra destinació.

1
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D’altra banda, el Grand Tour de Catalunya ha
estat el protagonista dels viatges que han tingut
lloc en el marc del Buy Catalunya per conèixer
l’oferta catalana. Els operadors internacionals
que han participat en aquest esdeveniment
han recorregut els diferents trams començant
en una gran ciutat i coneixent els indrets menys

Agència Catalana de Turisme

coneguts de Catalunya, però que tenen un gran
atractiu.
També s’han realitzat campanyes de publicitat
als mercats prioritaris del Benelux, França,
Europa central i Espanya, i diverses accions
a les xarxes socials corporatives.

Paral·lelament a aquestes activitats de promoció, al llarg de l’any s’ha treballat en diferents
aspectes:

ELABORACIÓ
D’UN MAPA

CREACIÓ D’UN CANAL
DE SPOTIFY

Aquest mapa proporciona informació sobre els trams del Grand
Tour de Catalunya i conté dades
sobre carreteres, oficines de turisme, punts de recàrrega elèctrica i d’artesania de Catalunya,
entre altres. El mapa s’ha elaborat
en 8 idiomes i n’hi ha 4 versions.

11 llistes de música, 5 per cada
tram, creades per prescriptors (Albert Puig, Aida Camprubí, Marta Salicrú, Santi Carrillo i Juan
M. Freire) i 5 més temàtiques. A
més, s’ha elaborat la llista música
de la ruta icònica en col·laboració
amb usuaris de les xarxes socials
del Catalunyaexperience.

ELABORACIÓ
D’UN MANUAL
DE COMUNICACIÓ

MOBILITAT SOSTENIBLE

S’ha elaborat un manual de comunicació, en 3 idiomes (castellà, anglès i francès), que recull les
característiques bàsiques que cal
comunicar i on trobar les eines i
fonts d’informació del Grand Tour
de Catalunya per les diferents
campanyes publicitàries.

Durant l’any 2021 s’ha iniciat un
treball actiu per fer que el Grand
Tour de Catalunya sigui un ruta
sostenible. En aquest sentit, s’ha
estudiat la mobilitat sostenible per
garantir que els trams d’aquesta ruta es puguin realitzar amb
transport públic i vehicle elèctric. També s’han definit i identificat els projectes principals i
experiències regeneratives del
territori i s’ha iniciat l’avaluació de
les experiències sostenibles
més destacades.
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CONQUESTA
DE CLIENTS
Catalunya vol millorar la conquesta i la retenció de
clients mitjançant la implantació d’un dels millors sistemes de màrqueting digital, d’un nou model d’intel·
ligència de mercat i d’una estratègia de comunicació integrada. Per això, al llarg de l’any s’han dut
a terme accions diverses, moltes de les quals s’han
hagut d’adaptar a les circumstàncies imposades per
la covid-19.

2

Llançament d’una campanya
de publicitat diferenciadora per
donar resposta a les necessitats
actuals
Un any més, l’Agència Catalana de Turisme ha ideat, produït
i executat campanyes per promocionar l’oferta turística
de Catalunya. Aquesta vegada, però, amb la peculiaritat d’un
escenari turístic que ha vist com l’estat d’excepcionalitat generat per la covid-19 s’allargava un any més.
En aquest context, s’ha posat en marxa la
campanya «Catalunya, un lloc fet a mida»,
ideada per donar resposta a les necessitats
actuals de la demanda turística: evitar els llocs
amb més concentració turística, ser respectuós
amb el medi ambient i amb l’entorn, connectar
amb el lloc que es visita, sentir-se local i viatjar
compartint moments amb amics i familiars.
Es tracta d’una campanya diferenciadora i
allunyada de les fórmules tradicionals que utilitzen les destinacions per promocionar-se, ja
que destaca les emocions que es viuen viatjant
per Catalunya. D’aquesta manera, es pretén
relacionar els paisatges amb sensacions que
mostren el territori com un lloc on crear records
memorables a través de fotogrames realistes.

L’objectiu és comunicar que
Catalunya és una destinació
turística de primer ordre, amb
una oferta diversa i qualitativa.
La campanya connecta amb l’usuari de manera
real i autèntica a través de missatges personalit-

zats i aconsegueix guanyar notorietat i rellevància davant el nou escenari social.
En aquest sentit, l’anunci posa en relleu les
experiències que es poden viure a Catalunya
mostrant indrets com Altafulla, el pantà de Sau,
Torredembarra, els Pirineus, Barcelona, Port
Aventura, Espinelves, el Circuit de BarcelonaCatalunya i Canet de Mar, entre altres.
S’ha apostat per una campanya amb missatges personalitzats.
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Pel que fa als mercats català i espanyol, ha
inclòs les marques turístiques següents: Catalunya, Costa Brava, Costa Daurada, Terres de
l’Ebre, Terres de Lleida, Val d’Aran, Pirineus,
Paisatges Barcelona, Costa Barcelona i Barcelona. Com a valor afegit, s’ha buscat potenciar
un únic concepte i una única creativitat global
per a totes les marques; amb un pla de mitjans global que ha permès a l’usuari percebre
la campanya com a única, però diferenciant les
característiques de cada territori.
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La campanya ha inclòs:

INSERCIONS
A La Vanguardia, El Periódico, Ara.cat, 20
minutos, Món.cat, Nacional.cat, Naciodigital.
cat, Punt Avui, Time Out.

DINAMITZACIÓ
De peces vàries a xarxes socials (YouTube,
Facebook, Instagram, Twitter...).

ACCIONS DISPLAY
S’han fet campanyes de publicitat més segmentades
per donar resposta a tàctiques estratègiques de l’ACT.

Cal destacar les primeres accions publicitàries que
s’han realitzat per promocionar el nou producte turístic
de l’ACT, Grand Tour de Catalunya, als mercats català,
espanyol, alemany, francès, anglès, rus i belga.

Grand Tour
de Catalunya

Amb bàners i pre-rolls.

També la campanya de la marca Pirineus de Catalunya, amb una planificació de mitjans internacional que inclou accions amb grans capçaleres
de prestigi com són Die Zeit, Le Figaro, The Times, National Geographic, Het Laatste Nieuws
i De Morgen. A més, l’ACT i el programa Pirineus de Catalunya han executat juntament la
campanya per promocionar el Turisme de Neu
durant la temporada d’hivern sota la creativitat
de «Pirineus de Catalunya, un lloc fet a mida».

Juntament amb el programa Pirineus s’ha realitzat
una campanya per promoure el turisme de neu.

grandtour.catalunya.com

El Grand Tour de Catalunya s’ha donat
a conèixer a diferents mercats.

La campanya també s’ha activat en paral·lel als
mercats internacionals més propers com són
França i Regne Unit amb accions per arribar
(reach audience) i recuperar a l’audiència (retargeting), així com accions display a xarxes socials
i suports diferents com: Le Parisien, Le Monde,
Le Figaro, BFM TV, Die Zeit, diferents oficines
de viatges en línia (OTA, per les seves sigles en
anglès) com Expedia o Last Minute, The Telegraph, The Guardian, The Times, etc. Tanmateix, el
mercat d’Alemanya ha estat prioritari en aquesta
onada internacional de la campanya «Catalunya,
un lloc fet a mida». Les accions van començar
la primera meitat de l’any amb dinamització de

peces a xarxes socials i accions de continguts
al suport Die Zeit, i han continuat durant l’últim
trimestre amb una campanya de native ads més
completa.
Finalment, durant la campanya de tardor s’han
pogut dur a terme moltes accions de publicitat
segmentada als diferents mercats on opera l’ACT
i diverses campanyes publicitàries per productes
com l’Agroturisme, Turisme Cultural, Turisme Familiar, Turisme MICE, Turisme Premium, Turisme
Mèdic, Turisme Enogastronòmic i el ja tradicional
esdeveniment Benvinguts a Pagès.
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Aliances estratègiques
L’ACT té l’objectiu de promocionar Catalunya com a destinació turística de referència internacional d’acord amb la
seva diversitat, qualitat i rendibilitat social i econòmica, així
com situar i desenvolupar la marca Catalunya com a destinació turística referent amb identitat pròpia.
En aquest sentit disposa d’un programa de
partenariat que té com a finalitat unir sinergies,
optimitzar els recursos econòmics, i garantir un
impacte més gran de les accions de promoció,
comunicació i comercialització de la marca turística Catalunya en els diferents mercats. L’any
2021 la finalitat en tots els acords s’ha centrat
en la recuperació de la demanda.
Fruit dels resultats dels convenis anteriors,
s’han renovat els acords amb les empreses en
les categories de soci (partner) amb:

El mes de setembre s’ha renovat el conveni de
col·laboració amb el FC Barcelona. Els bons
resultats dels convenis d’anys anteriors per
a les dues parts han permès continuar amb
aquesta relació de partenariat durant les pròximes 3 temporades de futbol.

Jugadors del FC Barcelona en pretemporada a Alemanya.

Tant amb Vueling com amb el Circuit de Barcelona-Catalunya els acords s’han centrat
en la recuperació de la demanda turística en
mercats de proximitat, principalment França, i
les accions que s’han dut a terme responien a
aquest objectiu.

Una de les novetats destacades en aquest
conveni nou és la incorporació de la imatge
de l’equip femení de futbol per utilitzar en
accions de promoció de la destinació turística
catalana en les accions comercials i de comunicació.

Cal destacar que al llarg del 2021 s’ha ideat un nou
concepte creatiu, «Feel the colors», a través del qual
es vol contribuir a la recuperació del turisme.
S’ha fet una acció amb la influencer @lilyrose

En aquest sentit, s’utilitza el concepte dels colors per il·lustrar tant visualment com discursivament una relació natural entre Catalunya i el
FC Barcelona i explicar així la destinació. Durant el 2022 es desenvolupa una nova campanya alineada amb el nou concepte.
La col·laboració amb el FC Barcelona es traduirà també en la promoció turística a través
d’accions conjuntes, com campanyes de
caràcter principalment digital i accions amb
operadors turístics, periodistes i professionals
dels sectors turístics dels diferents mercats internacionals, on es reforçarà un dels pilars de
la marca Barça, la identitat catalana, com en la
visualització de les marques respectives en plataformes en línia, accions de comercialització i
altres accions de promoció.

Aprofitant que La Roca Village apareix en el
tram 5 del Grand Tour de Catalunya, durant
l’any 2021 s’han començat a treballar les accions que s’han dut a terme de manera conjunta en el marc d’aquest producte, entre elles un
viatge amb una influencer francesa. La finalitat
era que gaudís de diferents experiències de la
destinació vestida amb roba de les botigues de
La Roca Village. Al 2022 està previst treballar
un concepte estratègic comú per promoure el
producte turístic a la zona de Barcelona-Maresme-Costa Brava.
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La definició d’un concepte estratègic amb un
soci (partner) és una estratègia de comunicació a llarg termini que té com a objectiu establir
una relació natural entre el soci i les diferents
experiències de la destinació per ajudar a captar l’interès dels mercats i segments d’audiència comuns per a ambdues institucions. Aquest
paraigua conceptual permet treballar accions i
continguts de forma més estratègica, natural i
coherent.

Durant l’any 2021, s’ha desenvolupat un concepte estratègic per vertebrar l’acord de partenariat amb PortAventura World i dotar-lo de
coherència en totes les accions conjuntes que
es facin d’ara en endavant. Per a la definició
d’aquest concepte s’ha comptat amb la participació del Patronat de Turisme Costa Daurada i
la Federació Empresarial d’Hosteleria i Turisme
de Tarragona (FEHT).

En el cas de PortAventura World, la idea desenvolupada és «The land where emotions live»
que pivota sobre emocions com diversió, inspiració, curiositat, alegria, sorpresa, felicitat, etc.,
que es poden viure a la zona de la Costa Daurada quan es visita PortAventura World.
També s’ha mantingut l’acord amb Sixt com a
patrocinador principal (main sponsor).

Experience Catalunya
L’Experience Catalunya és el canal de venda en línia d’activitats i viatges combinats de Catalunya que des de l’abril de
2014 gestiona l’ACT en 5 idiomes (català, castellà, anglès,
francès i alemany).
Les xifres més rellevants són:

Més de 200

Experiències a la venda classificades en 18 categories de producte i
distribuïdes per tot el territori català,
amb un alt component experiencial.

Més de 240

Empreses han comercialitzat el seu
producte a la plataforma, un 19,67%
de les quals són agències de viatges.

12.100
PortAventura World és un dels socis de l’ACT.

Usuaris registrats a la plataforma.

El comportament dels usuaris a l’Experience
Catalunya és:

92.220

Usuaris.

107.250

Sessions.

450.443

Número de visites per pàgina.

2’12’’

Minuts de mitjana de duració
de la sessió.

Com a accions de comunicació principals de
l’e-commerce, destaquen:
L’execució de campanyes SEM en
l’àmbit estatal.
Inserció de l’Experience Catalunya
a través de codi QR en el material
gràfic del Grand Tour de Catalunya.
Edició de continguts SEO per millorar el posicionament orgànic.
Presència en campanyes de tercers (Btravel, etc.)

Durant el 2021, l’Experience Catalunya ha definit una estratègia lead nurturing (a través
d’un CRM es poden oferir als usuaris continguts
segmentats segons les seves característiques
i interessos) i s’ha iniciat l’activació dels perfils
d’e-commerce a Microsoft Dynamics Marketing.
L’objectiu de l’Experience Catalunya és aconseguir una estratègia relacional òptima amb els
usuaris, per tal de connectar-hi de manera significativa, creant valor afegit amb missatges més
personalitzats, fent un seguiment més adequat,
generant confiança i fidelitzant-los a través de
les accions de comunicació.
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El Mago Pop promociona
Catalunya com a
destinació turística
El Mago Pop s’ha sumat a l’ACT per impulsar la recuperació de Catalunya com a destinació turística amb la campanya
«Il·lusiona’t a cada pas». Aquesta nova acció, emmarcada
dins del programa Catalunya Advisors, gira al voltant de la
il·lusió i vol evocar l’emoció que provoca viatjar per Catalunya
a través dels paisatges, el patrimoni i el conjunt d’experiències que s’hi poden viure.
El Mago Pop (nom artístic de l’il·lusionista Antonio Díaz) es converteix en el conductor d’un viatge per Catalunya en 3 fases. El mag encoratja
els futurs viatgers a acompanyar-lo per conèixer
el que ell anomena el seu secret més ben guardat. Als vídeos Il·lusiona’t viatjant, Il·lusiona’t
volant i Il·lusiona’t amb Catalunya, Díaz comparteix els paisatges i racons màgics de Catalunya que l’han inspirat a crear alguns dels seus
trucs més espectaculars.

La campanya ha anat dirigida als mercats
català i espanyol amb l’objectiu de potenciar
l’arribada de turistes de proximitat. Díaz compta
amb una important projecció internacional, i és
conegut arreu del continent europeu i als Estats
Units i, per això, en un futur la campanya s’ampliarà als mercats internacionals.
El Mago Pop és el nou advisor de l’Agència Catalana de Turisme.

Campanya Il·lusionat a cada pas.

Il·lusiona’t
viatjant

Il·lusiona’t
volant

Il·lusiona’t
amb Catalunya

Catalunya Advisors és una iniciativa de l’ACT
que recull les experiències i vivències de persones que coneixen o han visitat Catalunya. Amb
una voluntat promocional, el programa impulsa
el turisme de qualitat reforçant el posicionament
de Catalunya com una destinació rica en experiències per fer-hi vacances i escapades sota el
guiatge dels seus prescriptors.

Per tal de fer arribar aquest
missatge tan lluny com sigui
possible, el programa ha comptat amb la col·laboració de persones que són reconegudes
tant aquí com a l’exterior.

Alguns dels personatges que també han donat
a conèixer Catalunya com a destinació turística
són Gerard Piqué, els germans Roca, Benedetta Tagliabue, Carles Puyol, Vanesa Lorenzo, Kilian Jornet, René Barbier, Maria del Mar
Bonet i Manel Esteller.

Catalunya Advisors va començar l’any 2015, i els
vídeos dels 10 personatges que hi han col·laborat han tingut molt bona acollida a les xarxes socials amb més de 8 milions d’impactes a més
de 40 països.
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Catalunya Experience

FIDELITZACIÓ
DE CLIENTS
L’Agència Catalana de Turisme s’adreça al públic final a
través de les xarxes socials tot buscant el diàleg i la interacció amb els viatgers. Amb aquestes plataformes
es vol informar de l’oferta turística catalana i donar
a conèixer les nombroses activitats d’interès turístic
que es fan cada dia a la destinació. L’objectiu final no
és un altre que millorar la fidelització del turista.

3

El Catalunya Experience és l’ecosistema de xarxes socials,
adreçat al turista final (nacional i internacional), amb què l’ACT
promociona la destinació turística catalana en l’entorn 2.0.
El tancament de l’any mostra que s’aglutinen
1,9 milions de seguidors distribuïts de la manera següent en les xarxes socials:

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

YOUTUBE

1.434.549

81.989

449.967

8.761

seguidors

seguidors

seguidors

subscriptors

4.125.036

2.428.587

fotos etiquetades amb
#CatalunyaExperience

visualitzacions

22.024.587

visualitzacions totals
des del llançament
del canal
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Marques ACT

SERVEIS DE
MÀRQUETING
Aquest eix agrupa totes aquelles accions que permeten a l’Agència Catalana de Turisme augmentar
la base de clients i la seva satisfacció mitjançant
una millora de la cartera de serveis per a les empreses. Com a conseqüència de la covid-19 s’ha hagut
d’adaptar l’estratègia per tal d’ajustar-la a les noves
tendències i demandes sorgides de la pandèmia.

4

Per identificar les millors experiències turístiques i orientar-ne la promoció de la manera més efectiva, l’ACT estructura l’oferta turística catalana per marques. Cadascuna agrupa
una tipologia homogènia d’oferta comercialitzable i se’n supervisa l’acompliment dels requisits establerts.
Actualment, les marques de l’ACT tenen més
de 1.500 empreses i entitats afiliades que,
entre d’altres avantatges, poden accedir a cursos de formació especialitzats, rebre suport en
la comercialització dels seus productes, així
com assessorament i orientació, i tenir accés a
dades relatives als principals mercats emissors
de turisme a Catalunya per contribuir a la internacionalització dels negocis.

Malgrat la situació generada pels efectes de la
covid-19 en el sector turístic, des de les diferents
marques de l’ACT s’ha continuat treballant per
informar el sector de l’evolució de la pandèmia,
reformular els plans d’acció previstos i preparar
el rellançament de la destinació un cop superada la crisi sanitària.

Les marques creades fins ara són:

Platja en Família

Enoturisme a Catalunya

Natura i Muntanya en Família

Experiències Gastronòmiques

Equipaments Familiars
i Agències de viatges

Hotels Gastronòmics

Cicloturisme a Catalunya
Ecoturisme
Senderisme a Catalunya
Actiu i Aventura
Turisme Esportiu
Golf a Catalunya

Arts i Cultura
Barris i Viles Marineres
Ciutats i Viles amb Caràcter
Pobles amb Encant
Catalunya Premium
Barcelona Medical Destination
Catalunya Convention Bureau
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500 empreses participen en
la jornada de treball de l’ACT

Turisme Esportiu
L’ACT i l’Organització Mundial del Turisme (OMT), amb el suport de Lloret Turisme i del Patronat de Turisme Costa Brava
Girona, han organitzat el Primer Congrés Mundial de Turisme Esportiu, a Lloret de Mar, els dies 25 i 26 de novembre
de 2021.

L’ACT ha celebrat a mitjans de desembre una jornada de
treball que ha comptat amb la participació de 500 empreses
i entitats afiliades als seus programes de treball.
Aquesta cita anual, que l’any passat va haver de
suspendre’s a causa de la pandèmia, ha servit
per fer balanç de l’any 2021 i plantejar tant els
reptes de futur que ha d’encarar el sector turístic català com els eixos de treball que articularà
l’ACT de cara al 2022. Entre altres temes, s’ha
parlat de sostenibilitat, innovació i noves tecnologies, i s’ha incidit en els mercats turístics inter-

nacionals i les claus per a la seva recuperació a
curt i mitjà termini.
La jornada també ha servit per presentar els
eixos del Pla d’Acció de l’ACT per al 2022,
basats en la sostenibilitat i la digitalització com
a elements transformadors del sector.

Jornada d’afiliats 2021.

Han estat dues jornades intenses, amb la participació de 60 ponents internacionals i més de 600
professionals de 21 països, en les quals s’ha debatut sobre el futur del sector i s’han marcat les
pautes a seguir en el camí de la sostenibilitat i
la innovació.
Objectius:

Reforçar

La relació entre el turisme esportiu,
el desenvolupament sostenible i
l’Agenda 2030.

Fomentar

La diversificació, la diferenciació
i la desestacionalització.

Potenciar

Les oportunitats a través
de la innovació.

Intercanviar

Experiències i informar sobre tendències actuals i futures del sector.

Estimular

La col·laboració publicoprivada
mitjançant estratègies d’èxit.

Un total de 60 ponents han participat a les diferents sessions i més de 600 persones s’han inscrit a l’esdeveniment.
Júlia Termes
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El congrés ha permès, igualment, esdevenir el
punt de trobada i de referència de la indústria del
turisme esportiu a escala mundial, fer treball en
xarxa, generar sinergies i fomentar la col·laboració, reflexionar i debatre sobre l’estat de situació
d’aquest sector i les necessitats d’actuació.
Una de les novetats del congrés ha estat l’ús
d’hologrames que han permès comptar amb

la participació en directe d’aquells ponents que
no han pogut estar presencialment a Lloret de
Mar, com l’atleta Kilian Jornet o Miki Delàs,
capità del Barça i de la selecció espanyola d’hoquei herba. Es tracta del primer esdeveniment
a Catalunya que utilitza aquesta avançada tecnologia, presentada al Mobile World Congress
d’aquest any 2021.

Catalonia is Sport s’ha enmarcat en el Buy Catalunya 2021.

A més del Congrés Mundial de Turisme Esportiu, ha tingut lloc l’acció Catalonia is Sport,
destinada a conèixer la destinació a través d’un
taller i diferents viatges de familiarització d’operadors turístics internacionals. Aquesta acció
s’ha realitzat en el marc del Buy Catalunya, celebrat el 28 de setembre a Cambrils.
Golf a Catalunya

A través d’aquest congrés s’ha analitzat la relació entre
el turisme esportiu i el desenvolupament sostenible i inclusiu.
Júlia Termes

Mitjançant la fibra òptica i
connexió 5G, la tecnologia
permet acostar fins al congrés
personalitats de tot el món de
manera remota i en temps real,
a través d’una pantalla gegant.

D’altra banda, del 18 al 21 d’octubre, l’ACT ha
participat, un any més, a la International Golf
Travel Market. Es tracta d’una fira-workshop
presencial amb prescriptors de golf internacionals que va implicar 3 dies de cites amb agenda
prefixada, conferències i actes de treball en xarxa. L’Agència hi va participar junt amb 7 entitats
catalanes especialitzades.
L’ACT té una línia de producte específica per
a la promoció del turisme esportiu i el golf que
aglutina més de 350 entitats i empreses privades que ofereixen uns serveis adaptats a
aquests perfils de visitants. Catalunya és una
de les destinacions capdavanteres d’Europa en
captació d’estades i esdeveniments esportius
internacionals.

International Golf Travel Market Wales.
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Enoturisme a Catalunya,
Experiències Gastronòmiques,
Hotels Gastronòmics
Enguany, des del programa de treball d’Enogastronomia s’ha
treballat en l’estratègia de les marques d’enogastronomia
amb la finalització del Pla de recuperació del Turisme Enogastronòmic i la realització del relat que presenta Catalunya
com a destinació de turisme enogastronòmic.

Agència Catalana de Turisme

S’ha treballat en diverses publicacions d’enogastronomia i golf al mitjà Golf Bladet dels Països Nòrdics (en paper i digital), i s’ha realitzat
una campanya al mitjà del sud de França La
Provence per promocionar propostes de turisme enogastronòmic a Catalunya, que ha inclòs
dues onades (juny-juliol i novembre-desembre)
amb 6 articles, bàners i posts a xarxes socials.

Amb l’objectiu de promocionar l’enoturisme a
Catalunya també s’ha treballat, amb el suport
de TV3, en el documental Entre Vinyes, una
road-movie que presenta diferents propostes
enoturístiques del territori. Aquest documental
es va emetre el mes de juliol a TV3.

S’han fet diferents accions als mitjans per
promoure propostes de turisme enogastronòmic.

CAMPANYES DE COMUNICACIÓ
Quant a les campanyes de comunicació on i
offline a mercats de proximitat, s’ha continuat
apostant per donar valor a les xarxes socials de
Som Gastronomia i destacar les propostes dels
wine bars dels cellers afiliats a l’ACT als mitjans Fem Turisme i Papers de Vi. A causa de
la pandèmia, molts cellers han ampliat l’oferta
de propostes/activitats/experiències i han obert
wine bars, en què els visitants no només poden
tastar els vins a copes, sinó també gaudir de
concerts, maridatges, vermuts... sense necessitat de visitar el celler.

El documental Entre vinyes
es va emetre per TV3.
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BENCHMARKS INTERNS

VIATGES DE FAMILIARITZACIÓ

L’any 2021, amb la col·laboració de les diputacions
s’han reprès els benchmarks interns. Se n’ha fet un
al Pallars Jussà el mes de juny i un altre específic
de vins escumosos al Penedès a l’octubre.

Pel que fa a viatges de familiarització, se n’ha
organitzat un dedicat a l’enoturisme per al tour
operador noruec Vin & Matglede, amb l’objectiu
d’ensenyar-li les propostes del Penedès perquè
pugui programar viatges de cara al 2022.

La valoració ha estat molt
positiva, ja que, al marge
de conèixer casos d’èxit i de
bones pràctiques del turisme
enogastronòmic de Catalunya,
els afiliats han pogut fer treball
en xarxa entre ells i incrementar
així, el sentit de pertinença a la
marca.

Mitjançant el programa de
treball d’Enogastronomia,
s’ha participat a la segona
edició de la Setmana del Vi
Català, celebrada del 18 al 24
d’octubre i organitzada per
l’Institut Català de la Vinya i el
Vi (INCAVI).

Durant el benchmark de vins escumosos es van
visitar les caves Llopart (Els Casots-Subirats).

A més de la participació de diferents membres
de l’ACT en el programa de la jornada, s’ha
col·laborat fent promoció de l’esdeveniment a
través dels canals de difusió en línia de l’ACT.

L’ACT ha participat per segon any en aquesta iniciativa.

VIATGES DE PREMSA
Pel que fa a viatges de premsa, s’ha organitzat
el viatge «Cataluña para foodies» (mercat
espanyol) amb la participació de 10 influencers
que, amb motiu del Benvinguts a Pagès, han
recorregut les Terres de l’Ebre descobrint les
propostes de turisme enogastronòmic d’aquest
territori. També s’ha organitzat un viatge de
premsa individual (Gour-MED) per a la revista
alemanya Geo per mostrar l’oferta de turisme
enogastronomic i Premium de la Costa Daurada.

Cal destacar la creació de
nous continguts per aplicar
properament en els microsites
específics d’enoturisme i gastronomia al web Catalunya és
casa teva.
L’objectiu és continuar potenciant aquesta plataforma de promoció específica de l’enoturisme
i la gastronomia i que alhora sigui un recurs
per a les campanyes de mitjans als diferents
mercats.
També s’ha treballat en l’actualització de l’oleoturisme al www.catalunya.com, ampliant els continguts que hi havia publicats amb el suport dels
patronats de turisme de les diputacions.

ESTUDIS I INTEL·LIGÈNCIA
DE MERCAT
S’ha treballat en l’edició 2020 del Food Travel
Monito, estudi de la WTFA que es fa ressò de
les tendències mundials del turisme enogastronòmic per tal de crear una infografia i un resum executiu.
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Més de 32.000 persones participen a Benvinguts a Pagès.
La Festa el primer cap de setmana d’octubre.

Agència Catalana de Turisme

Amb la voluntat de potenciar l’experiència al
territori, Benvinguts a Pagès posa a disposició dels visitants una oferta d’itineraris d’una
jornada o d’un cap de setmana que fusionen
pagesia, gastronomia, cultura, història, natura
i patrimoni.

Les rutes recorren la Costa Brava, els Paisatges
Barcelona, la Costa de Barcelona, les Terres de
Lleida, els Pirineus, la Costa Daurada i les Terres
de l’Ebre i proposen als visitants els principals
atractius de cada territori.
L’esdeveniment de la pagesia catalana ha recuperat la presencialitat en aquesta sisena edició i
hi han participat 150 explotacions agràries, 200
restaurants i 200 allotjaments. Des de l’ACT s’ha
gestionar la inscripció dels allotjaments, s’ha
preparat el viatge «Catalunya para foodies»
(dirigit al mercat espanyol) i s’ha donat suport
econòmic en la campanya de comunicació.
Com a novetat, enguany s’ha fet el llançament
del Benvinguts a Pagès tot l’any. El projecte
creix i consolida una oferta estable d’experiències turístiques de pagament a un centenar
d’explotacions que poden visitar-se de forma
continuada durant l’any. L’ACT ha actualitzat
les 7 rutes que estaven vinculades a Benvinguts a Pagès. La Festa per transformar-les en
15 rutes del Benvinguts a Pagès tot l’any.

Benvinguts a Pagès ha sumat fins ara, en
les 4 edicions presencials anteriors, prop de
100.000 visitants amb una oferta estable anual
de 200 explotacions, més d’un centenar de restaurants, 200 allotjaments rurals i un centenar
d’activitats complementàries (visites guiades,
fires gastronòmiques, circuits de natura, col·loquis, concerts i exposicions, entre d’altres) que
fan possible un gran cap de setmana rural.
L’èxit de participació també es va repetir en l’edició virtual de l’any 2020, en què es van superar
les 330.000 visualitzacions a les xarxes socials
(Facebook, Instagram i Twitter) del Benvinguts a

Benvinguts a Pagès 2020.

Pagès i que va comptar amb la participació de
24 pagesos i una dotzena de restaurants que
treballen amb productes de proximitat.
Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, en una actuació coordinada pel Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural, i del Departament
d’Empresa i Treball, a través de l’ACT. Col·laboren en el projecte la Fundació Alícia, els consells comarcals, consorcis i oficines de turisme i
altres entitats i associacions que treballen per la
revalorització i la promoció del sector.
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Ecoturisme, Senderisme a
Catalunya, Cicloturisme
a Catalunya i Actiu i Aventura

D’altra banda, s’ha fet una acció combinada a
les xarxes socials del Catalunya Experience sobre ecoturisme amb motiu del Dia Europeu dels
Parcs i en la qual s’ha fet èmfasi en el Decàleg
del bon ecoturista a través de 10 tuits. Seguint
amb l’ecoturisme, aquesta marca ha seguit participant a la Taula d’Ecoturisme, des de la qual
s’han tractat diversos temes com ara la planificació del Fòrum ENS 2022 al Pla d’Urgell-Paisatges de Ponent.

Les marques Senderisme a Catalunya, Cicloturisme a Catalunya, Ecoturisme i Actiu i Aventura formen part del programa
de treball Actiu-Natura.

També s’ha executat una campanya de publicitat segmentada de Turisme Actiu i Natura
adreçada al mercat espanyol amb l’objectiu de
posar en valor i donar a conèixer Catalunya com
a destinació ideal per a la pràctica d’activitats de
natura en espais naturals poc massificats i desconeguts pel viatger d’aquest mercat.

Al llarg del 2021 s’ha participat a l’Adventure
Elevate Europe, celebrat el mes de març, on
s’ha moderat una taula rodona sobre el turisme
sostenible i les bones pràctiques en el sector del
turisme actiu i d’aventura a Catalunya.

L’ACT és membre associat de l’Adventure Travel Trade Association, una xarxa mundial de líders en el sector de viatges de natura i d’aventura que comparteixen el compromís amb el
turisme sostenible.

Les bones pràctiques que s’han tractat han
estat de les empreses:
Pedratour
Kayaking Costa Brava
Naturalwalks

Els públics objectius definits
han estat dos: les famílies que
volen gaudir d’activitats «slow»
a la natura i els joves que esperen propostes d’activitats de
més intensitat.
La campanya s’ha inserit en mitjans digitals
d’outdoor en tendència com:

Oxígeno.es

Casa Leonardo
Món Natura (Pirineus/Delta/Montrebei/Alinyà)
Cerdanya Ecoresort
Hotel l’Algadir del Delta
Projecte Gratitud Pallars

Sportlife.es
Mountainbike.es
Geo.es

Publicació Decàleg del bon ecoturista.
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Pel que fa al cicloturisme, s’ha organitzat un
benchmark virtual a Eslovènia. Aquesta acció formativa innovadora, en format virtual, ha
permès conèixer les bones pràctiques quant
a destinacions, allotjaments i empreses especialitzades en cicloturisme. S’ha apostat per
Eslovènia, el país del ciclista de moda, Tadej
Pogacar, guanyador de dos Tours de França.

L’ACT ha participat a la fira virtual Fiets en
Wandelbeurs Online Experience acompanyada d’una dotzena d’empreses i institucions catalanes. Aquest certamen està dedicat a les activitats de senderisme i cicloturisme i està centrat
en els mercats de Bèlgica i Països Baixos. Habitualment aquesta fira se celebrava de manera
anual a les ciutats d’Utrecht (Països Baixos) i
Gent (Bèlgica) però aquest any s’ha optat per
fer-la en format virtual. Els visitants han pogut
conèixer les diferents destinacions i propostes
dels operadors especialitzats, informar-se sobre el material i els accessoris per a activitats
outdoor i participar en les diferents conferències
i tallers previstos. A més, la fira ha estrenat el
marketplace «Hicle Holidays», dedicat a la comercialització de propostes i serveis relacionats
amb el senderisme i el cicloturisme.

Un equip de l’ACT s’ha desplaçat a aquest país per ser
els ulls i orelles del sector
català i entrevistar i gravar
vídeos de les diferents visites
i entrevistes, per poder-los
emetre durant 3 directes els
dies 14, 15 i 16 de setembre.

Una dotzena d’empreses i institucions
han participat en aquesta fira.

S’han enregistrat vídeos per donar
a conèixer bones pràctiques.

Els 75 afiliats de la marca Cicloturisme a Catalunya inscrits al benchmark s’han connectat
per seguir en streaming els 3 dies de directe
amb entrevistes a persones de les entitats visitades el dia anterior, han visualitzat píndoles
de vídeo gravades de les visites i han interactuat i fet preguntes.

Finalment, s’han realitzat campanyes de comunicació de senderisme i cicloturisme en col·laboració amb la Federation Française de Randonée (França) i les plataformes Hicle Holidays i
Ecktiv dels Països Baixos.
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Arts i Cultura
Dins del programa de treball de la marca Arts i Cultura, s’ha
donat suport a la ciutat de Manresa al projecte Manresa 2022
(www.manresa2022.cat), destinat a preparar la commemoració dels 500 anys de l’estada de sant Ignasi de Loiola en
aquest municipi.
De fet, el novembre de 2021 s’han celebrat unes
jornades d’oficines de turisme del Camí Ignasià
per tal de conèixer l’oferta ignasiana a la ciutat
de Manresa, i que són la base i punt de partida i intercanvi sobre la qual totes treballaran
conjuntament per unir sinergies i esforços amb
l’objectiu de treballar en xarxa en la promoció
del Camí Ignasià.
S’han organitzat jornades per conèixer
l’oferta del Camí Ignasià a Manresa.

D’altra banda, s’han impulsat les relacions amb
els governs d’Euskadi, La Rioja, Aragó i la Comunitat Foral de Navarra per gestionar i promocionar el Camí Ignasià.

L’objectiu és desenvolupar
un model turístic diversificat,
sostenible i innovador, basat
en l’equilibri territorial i la desestacionalització, que posi en
valor tant el medi natural com
el patrimoni històric, arquitectònic, religiós i cultural.

En aquest sentit, les quatre comunitats consideren que és una oportunitat especial per desenvolupar aquesta visió polièdrica compartida,
a partir de l’intercanvi d’informació i experiència. En aquest sentit, malgrat la situació de
pandèmia s’ha treballat conjuntament en un pla
d’accions de promoció del Camí. Actualment es
compta amb una secretaria tècnica que acompanya les diferents comunitats per tal de detectar totes aquelles necessitats de les diferents
comunitats de cara a ampliar el material promocional conjunt del qual es disposa. La intenció
és comptar amb un vídeo i un web turístic del
Camí Ignasià per tal de projectar-lo als mercats
internacionals per al 2022.

Barris i Viles Marineres, Ciutats
i Viles amb Caràcter, Pobles
amb Encant

1

Barris i Viles Marineres, promoció
de la cultura lligada al mar

Barris i Viles Marineres és una de les marques
de promoció turística impulsada per l’ACT per
donar resposta als reptes que estableix el Pla
de màrqueting turístic de Catalunya 2018-2022,
com ara promoure el turisme com a eina de
desenvolupament, diversificació econòmica i
garantia de futur per a les ciutats, pobles i viles;
crear sinergies entre municipis; potenciar la diversificació territorial i la desestacionalització de
l’activitat turística, i protegir la conciliació i l’equilibri entre els residents i els visitants/turistes.
Aquest any s’ha celebrat la 3a jornada tècnica
i benchmark a la Costa Daurada, concretament al barri mariner del Serrallo a Tarragona.
La jornada ha servit per aprofundir en el pla de
comunicació de la marca i detectar aspectes
de millora que cada agent implicat en la marca pot fer, i ha inclòs una ruta pels principals
atractius mariners del barri.
D’altra banda, durant el 2021 s’ha fet una campanya, en cooperació amb els patronats de turisme, per promoure els Barris i Viles Marineres
catalans al mercat francès per tal de donar-los
a conèixer i incentivar la visita cap a Catalunya.

Actualment, els municipis que compten amb
aquest distintiu són:
L’Ampolla
L’Estartit
L’Ametlla de Mar
Arenys de Mar
Begur
Les Cases d’Alcanar
L’Escala
Llançà
Palamós
Sant Carles de la Ràpita
Sant Pol de Mar
Sitges
Tossa de Mar
Vilanova i la Geltrú
Port de Cambrils
Port del Serrallo de Tarragona
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3

Ciutats i Viles amb Caràcter

La marca Ciutats i Viles amb Caràcter és una
de les apostes per fomentar el turisme urbà de
Catalunya i promocionar aquelles ciutats i viles que combinen diferents aspectes (cultura,
art, gastronomia, arquitectura, innovació, etc.)
per oferir al visitant una experiència completa.
Hi poden optar ciutats mitjanes –pel que fa al
volum de població– i viles amb una forta personalitat marcada per alguns aspectes com ara
el caràcter historicocultural, enogastronòmic,
artisticocreatiu o aquell que les defineixi i pel
qual vulguin apostar.

Vic.

Les localitats certificades amb aquest distintiu són:
Manresa
La vila de Montblanc

Ciutats, Pobles i Viles

Quant a la marca de Pobles amb Encant, entès
aquest com un lloc atractiu o de bellesa especial
que captiva i enamora el visitant, està pensada
per a pobles de menys de 2.500 habitants amb
una conjunció d’aspectes i elements arquitectònics, urbanístics, patrimonials, mediambientals i
turístics que contribueixen a aquesta bellesa.

Solsona
La Bisbal d’Empordà
Lleida

Actualment compten amb el distintiu els municipis següents:

Tarragona

Arties

Girona

Beget

Terrassa

Calella de Palafrugell

Vic

Castellar de n’Hug

Reus

Montclar

Vilafranca del Penedès

Montsonís

Tortosa

Mura

Caldes de Malavella

Pals
Peratallada

Aquest any s’ha celebrat la 3a jornada tècnica
i benchmark a Vilafranca del Penedès. La jornada ha servit per aprofundir en el pla de comunicació de la marca i detectar aspectes de millora que cada agent implicat en la marca pot fer.

Prades
Rupit
Santa Pau
Siurana
Taüll

Al llarg de l’any, aquestes tres marques d’especialització han dut a terme algunes accions
conjuntes. Per exemple, ha tingut lloc la segona
jornada tècnica de Ciutats, Pobles i Viles en
format híbrid, que ha agrupat els afiliats de les
tres marques per tal de seguir fent xarxa entre
els diferents municipis que formen part dels tres
programes i tractar temes comuns com ara el
pla de comunicació. Aquest pla sorgeix de la necessitat que havien detectat tots els actors pel
que fa a aspectes comunicatius i servirà per a
tots com a full de ruta en els pròxims anys.

Peratallada.
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Xarxa catalana de ciutats
d’alta velocitat

S’ha creat la xarxa catalana de ciutats d’alta
velocitat amb la participació de l’ACT, juntament
amb els patronats de turisme de les diputacions
de Girona, Lleida i Tarragona i Turisme de Barcelona (socis de l’ACT) i les ciutats de Barcelona, Figueres, Girona, Lleida, Reus, Tarragona i
Valls. L’objectiu és dinamitzar la itinerància dels
turistes pel territori amb un mitjà de transport

sostenible com és el tren, creant productes turístics singulars i experiencials i promocionant-los
conjuntament als principals mercats emissors a
través del Grand Tour, nou producte turístic que
aposta plenament per la mobilitat sostenible.
D’altra banda, també es pretén unir esforços davant d’organismes de gestió de cara a aconseguir millors resultats relacionals i promocionals.

Platja en Família, Natura i Muntanya
en Família, i Equipaments Familiars
i agències de viatges
El turisme familiar és un dels projectes estratègics en la promoció turística de Catalunya, ja que més del 30% de les persones visitants pertanyen a aquest segment. Per aquesta raó,
des de l’ACT, es treballa per promocionar l’oferta turística familiar i posicionar Catalunya com una destinació idònia per
gaudir de vacances en família durant tot l’any.

A Catalunya hi ha 8 destinacions certificades
com a Natura i Muntanya en Família:

PIRINEUS
Berga
La Vall d’en Bas-Les Preses
La Vall de Boí
La Vall de Camprodon
Les Valls d’Àneu
Pirineus-Noguera Pallaresa

COSTA DAURADA
Muntanyes de Prades

TERRES DE L’EBRE
Els Ports

Vall de Camprodon.
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Les destinacions certificades com a Platja en
Família són 19:
COSTA BRAVA

COSTA BARCELONA

Blanes

Calella

Calonge-Sant Antoni

Castelldefels

Castell-Platja d’Aro

Malgrat de Mar

Lloret de Mar

Pineda de Mar

Roses

Santa Susanna

Sant Feliu de Guíxols

Vilanova i la Geltrú

Actualment el nombre d’empreses afiliades a
les marques de Turisme Familiar arreu de Catalunya és de 488, entre establiments d’allotjament turístic, empreses d’activitats, oficines de
turisme i equipaments familiars.
En concret, el perfil d’afiliats per tipologia
d’empresa és:

27 destinacions certificades
277 allotjaments

Sant Pere Pescador
Torroella de Montgrí-l’Estartit

COSTA DAURADA

Cambrils.

116

empreses d’activitats

Calafell
Cambrils
El Vendrell
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equipaments i centres d’interpretació

Salou
Vila-Seca, la Pineda Platja
Per nombre de marca és:

27 Platja en Família
184 Natura i Muntanya en Família
28

Equipaments Familiars i Agències de Viatges
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Natura i Muntanya en Família i Platja en Família són les marques d’especialització que
l’ACT atorga a un municipi o conjunt de municipis, garantint d’aquesta manera que ofereixen
uns determinats serveis i equipaments adaptats
a les necessitats de les famílies amb nens.

Es tracta d’un projecte de
col·laboració publicoprivada,
ja que els serveis els poden
oferir tant instal·lacions i equipaments públics com les empreses turístiques privades
de la destinació.
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Els equipaments especialitzats en turisme familiar que no s’ubiquen en les destinacions certificades i les agències de viatges tenen el seu
encaix en la marca Equipaments Familiars i
Agències de Viatges.
Totes les destinacions i empreses que formen
part del programa de turisme familiar es poden
consultar en aquest enllaç enfocat als professionals.
L’ACT desenvolupa un pla d’accions de promoció de la línia de producte turisme familiar consensuat amb els socis de l’ACT i presentat prèviament als coordinadors de les destinacions de
Platja en Família i Natura i Muntanya en Família.
Entre les accions dutes a terme durant el 2021,
destaquen:

S’ha realitzat una campanya de màrqueting d’influencers (@mariajosecayuela, @jhoannarola,
@2_papas_in_oz, @anacrank, @happy.ohana,
@elmundodecuca, @estoreta i @saraguchi84)
al mercat espanyol entre els mesos de maig a
setembre de 2021. Es tracta d’una acció cooperada entre l’ACT i els patronats de turisme.
Els objectius d’aquesta campanya han estat:

Posicionar

Catalunya com una destinació ideal
per gaudir de vacances en família.

CONTINGUTS I NOUS FORMATS

Donar a conèixer

S’han actualitzat els continguts experiencials i
d’agenda a la landing promocional Catalunya,
hola família! Aquesta pàgina web va adreçada
al públic final i s’hi troba contingut inspiracional i
de planificació de l’estada de les famílies a Catalunya. Està en català, castellà i, com a novetat, la versió francesa està en període de prova.

Associar-se

ACCIONS D’ACOMPANYAMENT
A LA COMERCIALITZACIÓ
S’ha dut a terme una campanya de partenariat
multicanal amb Carrefour Voyages al mercat
francès. Es tracta d’una acció cooperada entre
l’ACT i els patronats de la Costa Daurada, Costa
Brava Pirineu de Girona i Salou Turisme.

S’han realitzat diferents accions per potenciar aquesta marca.

MÀRQUETING DIGITAL I PUBLICITAT

Els reptes de la campanya han estat millorar el
posicionament de marca (destinació) en línia,
tenir visibilitat continuada de Catalunya a les
agències offline i fer un acompanyament a la comercialització d’allotjaments certificats i que han
donat visibilitat preferencial durant la campanya.

l’oferta turística familiar certificada
per l’ACT i generar repercussió i
impacte entre el públic familiar.

a perfils de creadors de continguts
que promouen valors similars als que
mouen el programa Catalunya, hola
família!

Incentivar

les xarxes socials per aconseguir
una comunitat de seguidors més
àmplia i fomentar la interacció entre
als seguidors i generar continguts de
qualitat, com també visibilitat, abast
i difusió del producte turístic familiar
de Catalunya.
S’ha apostat pel màrqueting d’influencers per posicionar
Catalunya com a destinació familiar.
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Catalunya Premium
La marca Catalunya Premium s’adreça a empreses i entitats
vinculades amb el sector del luxe que ofereixen propostes i
serveis Premium pensats per emocionar el públic que visita
Catalunya buscant experiències autèntiques, exclusives i personalitzades.

L’any 2021 la marca ha ampliat
el nombre de membres i ha
passat a tenir 81 afiliats.
S’han realitzat accions amb els mercats que
han mantingut les connexions aèries de l’Orient
Mitjà. Així, s’ha organitzat un viatge de presentació del Catalunya reStart a les ciutats d’Abu
Dhabi i Dubai el mes de juliol. En el decurs del

S’han realitzat accions amb els mercats que han
mantingut les connexions aèries de l’Orient Mitjà.

viatge s’han fet reunions amb operadors turístics i s’ha convidat operadors i la premsa a petits esdeveniments privats. L’objectiu d’aquesta
acció ha estat comunicar que Catalunya està
oberta, promocionar la destinació com a segura i de luxe, i donar a conèixer el Grand Tour
de Catalunya amb els key decision makers
regionals. D’altra banda, s’ha participat en els
webinars organitzats des de l’oficina de Tourspain d’Abu Dhabi.

Durant l’any s’ha participat de manera presencial
a fires de luxe, com la ILTM (Nord-amèrica, Sao
Paulo i Cannes), el Deluxe Travel Market (S’Agaró-Costa Brava) i Emotions (Sevilla). També s’ha
participat en diverses accions virtuals:

Connections Luxury Virtual Weeks
ILTM Àsia-Pacífic, on 4 empreses catalanes del Catalunya Premium hi han
pres part amb agenda pròpia.

The New Age of Luxury (Estats Units)
on 10 empreses catalanes han estat
presents amb agenda pròpia.

Deluxe Travel Market.

S’ha seguit reforçant i incrementant la pertinença
a xarxes i plataformes de luxe per aprofitar els
canals i les accions que proposen: Virtuoso, Traveller Made, Connections Luxury i Asociación
Española del Lujo.
Finalment, s’ha fet la presentació del Pla de Recuperació de la Marca Catalunya Premium en
el qual es va treballar durant tot l’any 2020.
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Barcelona Medical Destination
Barcelona Medical Destination és la marca de promoció del
turisme mèdic que impulsa l’ACT. Hi col·laboren les associacions Barcelona Centre Mèdic i Barcelona Medical Agency.

L’any 2021, tot i la situació de pandèmia, s’han
realitzat les accions de promoció següents:

ITB MEDICAL TOURISM

IFH BARCELONA

S’ha participat de manera virtual
fent una presentació de la marca
BMD.

44è Congrés Mundial d’Hospitals a Barcelona: del 8 a l’11 de
novembre s’ha participat amb un
estand propi de la marca BMD
al congrés que ha tingut lloc a
la fira de Montjuïc amb més de
1.200 participants.

Els centres mèdics associats al Barcelona
Medical Destination són 13:
Barnaclínic+ (Grup Hospital Clínic)
Barraquer (Centre d’Oftalmologia
Barraquer)
Clínica ServiDigest (Centre
Medicoquirúrgic)

IMO (Institut de Microcirurgia
Ocular)
IMOR (Institut Mèdic d’OncoRadioteràpia)

Quirón (Hospital Quirónsalud
Barcelona)

Fundació Puigvert

Sant Joan de Déu (Hospital
Maternoinfantil)

ICO (Institut Comtal d’Oftalmologia)

Del 6 al 9 de desembre s’ha participat amb un mostrador de la
marca dins el paraigua d’ICEX a
la fira mèdica de Moscou.

Institut Guttmann

Dexeus (Hospital Universitari
Dexeus)

Hospital Sanitas CIMA

MEDTRAVEL EXPO

Teknon (Centre Mèdic Teknon)

L’ACT ha tingut un estand propi al Congrés Mundial d’Hospitals.

POSICIONAMENT WEB I
PUBLICITAT
Per primera vegada s’han fet
campanyes de publicitat a pàgines web especialitzades en turisme mèdic.

77

78

Agència Catalana de Turisme

Agència Catalana de Turisme

Catalunya Convention Bureau
L’ACT compta amb 269 membres adherits al seu programa
de reunions i esdeveniments professionals del Catalunya
Convention Bureau (CCB).

Un dels programes centrals del CCB és el Catalunya Ambassadors, que inclou 165 professionals que, a través del seu àmbit relacional, són
capaços d’atraure congressos i esdeveniments
de negocis a Catalunya, i tenen un paper fonamental per donar notorietat i ajudar a posicionar
el territori internacionalment.
Impulsats per un moment de crisi sense precedents en el sector del turisme de reunions, les

ESTRATÈGIA DE SEGMENTACIÓ
Verticalització de l’oferta MICE per a indústries
intensives en esdeveniments partint del desenvolupament dels buyer persona. Realització de
sessions de cocreació amb agents clau dels diferents sectors implicats.
- Meetings & Automotive
- Meetings & Tech

converses al voltant del propòsit, com també el
compromís amb la comunitat, el valor transformador de les trobades entre persones i la sostenibilitat i l’impacte positiu dels esdeveniments,
es troben en aquest moment sobre la taula del
CCB.

BUSINESS INTELLIGENCE

En aquest sentit, l’any 2021 el CCB ha centrat
els seus esforços a desenvolupar les diferents
línies estratègiques:

El TDS (https://mice.tourism-data-system.cat/)
té com a objectiu recollir les microdades dels
diferents tipus d’espais i generar un retorn
d’aquesta informació als agents. A més, també
pretén implementar un sistema interactiu i d’informació estadística únic i de referència sobre
el turisme de reunions a Catalunya.

DIGITALITZACIÓ DEL SECTOR

El CCB treballa per impulsar el turisme
de negocis a Catalunya.

Aposta per la gestió i anàlisi de dades per millorar la competitivitat de la destinació i del sector.

TDS MICE

Desenvolupament de la transformació digital de
la comunitat MICE per generar compromís i millorar la competitivitat.
Workshop realitzat amb el mercat francès.

MICE TIC DAY

Accions comercials i de treball en xarxa

Formació en organització i gestió d’esdeveniments virtuals i híbrids.

Amb el suport dels socis del CCB, dels Centres
de Promoció Turística de l’ACT i amb l’objectiu de seguir posicionant Catalunya en el mercat
nacional i internacional, el CCB ha participat,

INNOVACIÓ I FUTUR DEL MICE
Nou model de negoci, amb estratègia segmentada, resilient i intel·ligent, que generi negoci
i persegueixi una transició digital i sostenible.
Que aporti un LLEGAT sobre el territori.
- Smart MICE Destination
- Think Tank MICE & MICE Tech Lab

presencialment o telemàticament, en els següents tallers i accions de promoció i comercialització de tercers amb mercats prioritaris:

Iberian MICE Forum Europe (Sitges)

Confex Internacional (Londres)

Catalunya Business Meeting
(Barcelona)

The Meetings Show Excel (Londres)

IdeMice / I’m + (Sitges)

Pure Meetings & Events
International (París)

Mash Media UK. A-Livex (Londres)

IBTM Wired (virtual)

C&IT Recovery Forum (Londres)

IBTM World (Barcelona)
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El CCB ha participat activament en trobades
i esdeveniments d’associacions del sector,
d’àmbit nacional i internacional, organitzats per
PCMA, MPI, ICCA, ECM i Strategic Alliance
of National Convention Bureaux of Europe.

D’altra banda, el CCB ha dut a terme nombroses
accions pròpies de treball en xarxa, comercialització i/o promoció (webinars, tallers, viatges
de familiarització, presentacions de destinació).
Enguany destaquen les següents:

MEET AMBASSADORS

Meet Ambassadors.

El Meet Ambassadors, celebrat el 28 d’octubre
al Centre de Visites de Cellers Torres amb el
lema «Fortaleses, Llegat i Aliances», és la segona edició d’una trobada que té per objectiu
generar sinergies i oportunitats de col·laboració
entre els representants del Programa Catalunya
Ambassadors.

MICE TIC DAY
Aquest esdeveniment híbrid sobre l’aplicació
de les TIC (tecnologies de la informació i de la
comunicació) al sector del turisme de reunions
s’ha celebrat el 21 de juny al Recinte Modernista de Sant Pau. Amb el lema «Les TIC com
a catalitzadores del nou turisme de reunions»,
el MICE TIC DAY ha reunit experts en la matèria per reflexionar sobre els reptes del MICE
en l’era postcovid i abordar les oportunitats
que genera la transformació digital del sector.

Workshop celebrat al Circuit de Barcelona-Catalunya.

DRIVING INNOVATION
Workshop B2B celebrat al Circuit de Barcelona-Catalunya el 17 de novembre per mostrar
l’oferta MICE de Catalunya a agències especialitzades estatals. Posteriorment, s’han realitzat dos viatges de familiarització, a la Costa Brava i la Garrotxa, i a la Costa Daurada
i Sitges, enfocats a projectar les fortaleses i
atributs d’aquests territoris en l’organització
d’esdeveniments professionals d’automoció, i
a donar resposta a les necessitats postcovid
de la demanda, quant a innovació, seguretat i
sostenibilitat.

Accions de comunicació i màrqueting
Al llarg de l’any 2021 s’han realitzat les accions següents:

CAMPANYA
DE MÀRQUETING
D’INFLUENCERS MICE

CATALONIA, CATALYST
FOR MEETINGS
AND EVENTS

La campanya ha comptat amb
la participació de la influencer
Sina Bünte, professional del
turisme de reunions procedent
d’Alemanya amb una àmplia experiència en l’organització d’esdeveniments híbrids, en línia
i presencials. Des del mes de
juliol Bünte ha publicat articles
i vídeos sobre les experiències i
trobades amb professionals que
ha viscut durant el seu recorregut per terres catalanes.

Campanya per posicionar Catalunya com a destinació innovadora en turisme de reunions.

CATALUNYA
AMBASSADORS
Campanya amb ambassadors
per incentivar la represa i transformació innovadora dels congressos a Catalunya.

Nous continguts amb propostes i informació
de valor per donar resposta a les noves necessitats postcovid del MICE:

RETHINK MEETINGS
És una publicació que presenta els proveïdors
amb seu a Catalunya que ofereixen solucions
tecnològiques aplicades a les reunions i als
esdeveniments professionals. Aquest nou producte s’emmarca dins l’estratègia del CCB de
posicionar Catalunya com una destinació capdavantera en tecnologia aplicada al MICE.

Gràcies al seu esperit d’innovació contínua, Catalunya
aposta fermament per aprofitar
els avenços tecnològics com
a motor transformador del
turisme de reunions.
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Programa Pirineus
Creat l’any 2003 i liderat per l’ACT, el programa Pirineus té
com a objectiu impulsar els Pirineus catalans internacionalment remarcant tota la diversitat de la seva oferta i consolidant les 11 comarques dels Pirineus catalans (l’Alt Empordà, l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya,
la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el
Solsonès i la Val d’Aran) com una destinació turística única i
transversal.

En el marc d’aquest programa, l’any 2021 destaca la celebració, al desembre, de la jornada
Interpirineus en format híbrid a la Val d’Aran,
amb la participació de 90 empreses i entitats
tant del sector públic com privat.
La reunió ha servit per conèixer quines són les
últimes novetats pel que fa a les tendències de
mercats internacionals, les estratègies de promoció i comercialització de la marca, eines per

convertir productes i serveis en experiències
de qualitat, els resultats de les últimes accions
desenvolupades i els eixos que marcaran l’any
2022. A més, el fotògraf i realitzador Álvaro de
Sanz, conseller delegat d’El Dorado Agency, ha
compartit la seva experiència amb l’expedició
de la Transpirinenca, realitzada en el marc de
la campanya de publicitat d’estiu impulsada pel
Programa Pirineus.

paper que tenen les estacions de muntanya
en el desenvolupament econòmic local i en la
reactivació turística del territori, l’ACT i el programa Pirineus han impulsat aquesta campanya de promoció d’hivern dotada amb una inversió de 235.000 € i centrada, principalment,
en el mercat català.

Amb l’eslògan «Pirineus de
Catalunya, ara com sempre, un
lloc fet a mida», la campanya
reflecteix tots els atractius
que ofereixen els Pirineus de
Catalunya.
Ha comptat amb un espot per televisió, així
com una falca de ràdio i bàners per als mitjans
digitals que redirigeixen a la pàgina de destí
de campanya: https://www.visitpirineus.com/
ca/neu-i-esqui
A més, FGC ha recobert amb vinil alguns dels
combois amb la imatge de la campanya i ha
posat elements de publicitat exterior en espais
d’algunes estacions.

CAMPANYES DE PUBLICITAT
En el marc de la campanya «Catalunya, un lloc
fet a mida», des del programa Pirineus s’ha editat un ebook que recorre els Pirineus de Catalunya de vall a vall treballat de la mà de National Geographic Espanya. D’altra banda, s’han
destinat 285.000 € per promocionar la marca
turística Pirineus en el mercat de proximitat
(Espanya, Alemanya, Regne Unit, Benelux i
França), basada en contingut digital a través de
mitjans com Die Zeit, The Times, De Morgen
i Le Figaro.

S’han fet campanyes de publicitat
per promoure el turisme als Pirineus.

S’ha fet una campanya promocional del turisme de neu i muntanya dels Pirineus per a la
temporada d’hivern 2021-2022. Conscients del

Campanya promocional de turisme de neu i muntanya dels Pirineus.

Enguany s’ha fet una campanya promocional
destacant els atractius dels Pirineus.
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NOUS CONTINGUTS A LA WEB
I XARXES SOCIALS DE
VISITPIRINEUS

Fires

Al llarg del 2021, la web visitpirineus ha incorporat contingut nou. En aquest sentit, s’ha finalitzat la pàgina de destí de turisme esportiu
i s’ha creat contingut adaptat a les diferents
campanyes de publicitat.

Tot i la situació de pandèmia, l’any 2021 l’ACT ha assistit a les
principals fires del sector que s’han pogut celebrar.

1

Pel que fa a les xarxes socials, s’ha creat contingut destacant la relació natura-cultura, i incrementant el component cultural. S’han realitzat accions específiques com la campanya
«Travelling Pirineus» o publicacions de la mà
de l’atleta Clàudia Galícia, com també altres
campanyes de mitjà de pagament.

Fitur

En aquesta edició, una cinquantena d’empreses i entitats catalanes s’han desplaçat a Madrid sota el paraigua de l’ACT, que ha muntat
un estand de més de 700 metres quadrats per
promocionar la diversitat d’experiències de
l’oferta turística catalana adaptada a la situació
actual.
A l’estand de Catalunya hi han estat representades les 9 marques turístiques de la mà dels
patronats de turisme de les diputacions i de Turisme de Barcelona:

Costa Brava
Costa Daurada
Jornada Interpirineus celebrada a la Val d’Aran.

PARTICIPACIÓ A LA 6A EDICIÓ
DELS FESTIVALS DE SENDERISME DELS PIRINEUS
L’ACT ha col·laborat, en el marc del programa
Pirineus, en la promoció d’aquesta iniciativa,
que el 2021 ha ofert 13 festivals, dels quals 4
es celebraven per primer cop. Per primera vegada els festivals s’han estès a les 11 comarques que integren la marca turística Pirineus.
A més de participar en la presentació d’aquesta
nova edició, s’ha fet difusió a través de les xarxes socials de l’ACT i dels perfils de Pirineus
(@visitpirineus) de les diferents propostes.

Terres de Lleida
Costa Barcelona
Paisatges Barcelona
Pirineus
Val d’Aran
Terres de l’Ebre
Barcelona

Durant els dies de la fira s’han celebrat diverses
reunions de treball per analitzar la reactivació
del turisme al territori. A més d’una gran àrea
de treball habilitada per facilitar les relacions
comercials i els negocis, l’estand català ha
comptat amb un videowall on s’ha projectat el
vídeo de la campanya «Catalunya, un lloc fet
a mida». De fet, el fil conductor de l’estand es
basa en la idea que hi ha una Catalunya feta a
mida per a tothom. A la zona d’animació, els visitants han pogut veure de ben a prop una moto
GP del Circuit de Barcelona-Catalunya.

«Catalunya, un lloc fet a mida» ha estat
el fil conductor de l’estand de Fitur 2021.
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WTM

Catalunya ha estat present a la World Travel
Market (WTM), una de les fires turístiques més
importants del món, que se celebra a Londres
(Regne Unit). L’ACT hi ha participat amb un estand de 300 metres quadrats, on hi han estat
representades les nou marques turístiques catalanes i una vintena d’empreses i entitats del

sector turístic català. En aquesta edició s’han fet
diverses reunions amb agents turístics internacionals. Aquests contactes han permès prendre
el pols a aquest mercat després de 2 anys crítics. Tradicionalment, el mercat britànic ha sigut
el segon emissor en visitants i el tercer en despesa turística per a Catalunya.

B-Travel

El saló B-Travel ha reunit, en un format i dimensió adaptats al moment, més de 50 expositors
que proposen destinacions i iniciatives de turisme sostenible i de proximitat. Precisament,
l’ACT hi ha participat per promoure entre el públic català propostes de l’oferta turística catalana adaptades a la situació postcovid, aprofitant
l’oportunitat de fomentar un turisme més responsable arreu del territori.

En aquest sentit, s’han promocionat aquelles
experiències que formen part dels programes
de treball de l’ACT com ara:
Ciutats i Viles amb Caràcter
Pobles amb Encant
Barris i Viles Marineres
Actiu i Aventura
Cicloturisme a Catalunya
Ecoturisme i Senderisme a Catalunya

Aquest any la WTM s’ha celebrat de manera presencial.

S’han realitzat trobades amb Jet2, el segon
operador turístic del Regne Unit per volum de
passatgers i el primer per a Catalunya; la Pacific
Asia Travel Association, associació que treballa
per promoure el desenvolupament responsable
del turisme a Àsia-Pacífic, i Grandstand Motor
Sports, la companyia líder de venda d’entrades
d’esdeveniments de motor al Regne Unit. En el
marc de la fira, l’ACT ha presentat com a novetat el Grand Tour de Catalunya. També s’ha
organitzat el tradicional còctel-sopar adreçat al
sector turístic britànic i català, una oportunitat
per fomentar les relacions entre el públic professional assistent i alhora mostrar el millor de
la cuina catalana al mercat del Regne Unit.

En aquesta edició 4 joves xefs han ofert una
ruta gastronòmica amb cuina representativa de
cada una de les 4 demarcacions:
Carlota Claver (restaurant
La Gormanda)
Ferran Cerro (Ferran Cerro
Restaurant)
Eli Farrero (restaurant El Ventador)
Martina Puigvert (restaurant
Les Cols)

B-Travel és el punt de trobada dels turistes catalans.

Amb l’eslògan «Catalunya, un lloc fet a mida»,
s’ha comptat amb un estand de 900 metres
quadrats distribuïts en 4 illes, on també han estat representades les nou marques turístiques,
de la mà dels patronats de turisme de les diputacions i de Turisme de Barcelona. Tenint en

compte que el format del saló ha tornat a ser
presencial, s’ha habilitat una àrea de taules de
treball per facilitar les relacions comercials a les
empreses i entitats afiliades a l’ACT, tot seguint
les normes sanitàries establertes.
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MITT

L’ACT ha participat a la fira MITT de Moscou,
la primera gran fira professional del sector que
enguany s’ha celebrat de manera presencial
després de l’aturada de 2020 per la pandèmia.

Aquesta fira s’ha celebrat el 2021 en format virtual. A més de l’ACT, a l’estand virtual de Catalunya han estat presents com a coexpositors:

A l’estand de Catalunya, de 85 metres quadrats han estat representats els coexpositors
següents:
Diputació de Barcelona
Patronat de Turisme Costa Brava
Pirineu de Girona
Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona – Costa Daurada
PortAventura World
Vremia Tours
Itravex
Aquesta fira ha estat la primera
a celebrar-se de manera presencial.

ITB Berlin

Durant la fira s’han mantingut reunions amb
empreses, entitats, associacions professionals
d’operadors turístics i agències de viatge, i mitjans de comunicació especialitzats russos. A la
MITT, a més dels populars turisme de sol i platja i de compres, s’han potenciat les propostes
que poden ajudar a la reactivació del mercat rus
com ara el turisme cultural, l’ecoturisme i les
activitats a l’aire lliure, rutes per fer fora de la
temporada alta, el wellness i el turisme esportiu.

Turisme de Barcelona

Ajuntament de Lloret de Mar
(Oficina de Turisme)

Patronat de Turisme Costa Brava
- Girona

Hotel Neptuno (Calella)

Diputació de Barcelona

Empresa Across Spain

Programa Pirineus

Associació Corporativa d’Agències
de Viatges Especialitzades (ACAVE)

Ajuntament de Calella

Projecte Charming Villages in Europe

Les reunions que s’han programat en el marc
d’aquesta fira amb empreses i entitats del sector turístic germànic han tingut com a objectiu
explicar la situació actual de la destinació catalana i els plans per reactivar el turisme un cop la
situació epidemiològica ho permeti.
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Buy Catalunya

IBTM

La 34a edició de la IBTM World ha tornat presencialment a Barcelona després d’una edició
virtual el 2020. L’ACT, de la mà del Catalunya
Convention Bureau (CCB), ha comptat amb un
estand amb 30 coexpositors, que ha agrupat
les empreses del sector i els Convention Bureaux territorials i locals. L’espai ha permès al

CCB presentar, en el principal aparador mundial
del turisme de negocis, la variada i innovadora
oferta de Catalunya, incentivant així la comercialització d’aquest segment estratègic per a la
desestacionalització i l’augment de la despesa
turística. Enguany, el CCB ha realitzat més de
50 reunions amb compradors.

Aquest 2021 s’ha celebrat una nova edició del Buy Catalunya. L’ACT organitza aquesta trobada biennalment. L’any 2020
s’havia de celebrar una nova edició però la pandèmia va obligar a posposar la data.

La gran trobada comercial del sector, celebrada
a Cambrils el mes de setembre, ha permès que
76 operadors turístics de 12 mercats internacionals de proximitat es reunissin amb 123 empreses i entitats del sector turístic català per
conèixer la seva oferta i posteriorment comercialitzar-la als seus països. Durant la trobada,
s’han produït més de 1.200 entrevistes amb
l’objectiu de generar negoci entre les entitats
catalanes i els operadors turístics convidats.

El Buy Catalunya és la gran
trobada comercial del sector turístic català.

Els operadors turístics participants en aquesta
edició procedien dels mercats següents:
Alemanya
Bèlgica
Espanya
Finlàndia
França
Itàlia
Irlanda
Països Baixos
Polònia

El CCB ha realitzat més de
50 reunions amb compradors.

E-book Rethink Meetings.

D’altra banda, s’ha donat a conèixer Rethink
Meetings, una publicació que presenta els proveïdors amb seu a Catalunya que ofereixen
solucions tecnològiques aplicades a les reunions i als esdeveniments professionals. També s’ha organitzat una taula rodona per donar
a conèixer els resultats de la campanya de
màrqueting d’influencers #CatalunyaInspires.

Regne Unit
República Txeca
Suècia
Amb aquesta acció promocional, des de l’ACT
s’ofereix a les empreses catalanes la possibilitat
de comercialitzar el seu producte a centenars
d’operadors sense necessitat de desplaçar-se
ni de fer grans inversions, que moltes d’elles no
podrien assumir.
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El Grand Tour de Catalunya i Catalunya és Esport,
productes estrella del Buy Catalunya 2021.
Un cop acabada la trobada comercial, els operadors turístics han iniciat un viatge per conèixer
l’oferta catalana in situ. En aquesta edició, els
viatges s’han centrat en el Grand Tour de Catalunya i el turisme esportiu.

Pel que fa al Grand Tour de Catalunya els
operadors internacionals han recorregut els diferents trams començant en una gran ciutat i
coneixent els indrets menys coneguts de Catalunya però de gran atractiu.

D’altra banda, el turisme esportiu s’ha convertit en els últims anys en un sector estratègic
a Catalunya per les seves instal·lacions capdavanteres i per la gran oferta per fer-hi estades esportives, sigui de manera individual o en
equip. Els viatges sobre aquesta modalitat de
turisme que han realitzat els operadors internacionals han inclòs visites a diverses d’aquestes
instal·lacions així com activitats.

Aquesta acció ha comptat amb la participació de:

Patronat de Turisme Costa Brava
Girona
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona
Patronat de Turisme de la Diputació
de Lleida
Diputació de Barcelona
Turisme de Barcelona
Ajuntament de Cambrils
Avantgrup

S’han visitat instal·lacions i realitzat activitats esportives.

S’han donat a conèixer els 5 trams
del Grand Tour de Catalunya.
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TECNOLOGIA,
INNOVACIÓ I
INTEL·LIGÈNCIA
Un dels objectius de l’Agència Catalana de Turisme
és prioritzar la implementació d’iniciatives per integrar
la innovació en l’organització. En aquest sentit, s’està
impulsant la posada en marxa de serveis de suport a
la innovació, la intel·ligència de mercat i la incorporació de noves tecnologies.

5

Dades per conèixer millor
la demanda
Tal com indica el Pla de recerca, des de l’ACT es treballa per
obtenir un sistema d’intel·ligència de mercat sofisticat, capaç
de proporcionar informació pràctica per al sector i ajudar a la
presa de decisions.

Aquest sistema permetrà
obtenir més informació i
transformar-la en intel·ligència. Això facilitarà incrementar el rendiment del màrqueting turístic i augmentar la
competitivitat de les destinacions i empreses catalanes.

L’ACT posarà a disposició de la industria turística catalana de forma activa les dades obtingudes i la informació rellevant, presentada
d’una manera amena, visual i didàctica, mitjançant una línia de publicació segura i restringida, amb una interfície pràctica i fàcil d’entendre.
En aquest sentit, s’ha treballat en la identificació de continguts i ja es té definit el full de ruta
de desplegament de la plataforma tecnològica
que serà el repositori d’aquests continguts. Així
mateix, s’ha fet una primera aproximació per estudiar com es treballarà l’impuls a la cultura de
la dada.
L’any 2021 s’ha continuat fent un seguiment
dels indicadors principals de l’activitat turística
a Catalunya. Al llarg d’aquests mesos, s’ha posat a disposició del sector, en 10 lliuraments del
document «Novetats», informació sobre dife-

Publicació «Indicadors clau de l’activitat turística».

rents indicadors com ara els referents a activitat
aèria, o l’evolució de les reserves i les cancel·lacions en els allotjaments hotelers. L’activitat en
el turisme de negocis, l’evolució de la reputació
de la destinació Catalunya a les xarxes socials,
i el comportament i la intenció de viatjar de diferents mercats emissors han estat altres dels aspectes dels quals s’ha anat informant en aquest
document. Així mateix, s’ha monitorat el nivell
de vacunació en els diferents països i les restriccions relacionades amb la pandèmia.
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En la línia de millora contínua del servei que
s’ofereix des de l’ACT a les empreses turístiques de Catalunya i a les empreses d’arreu,
s’ha fet una enquesta tant al sector català com
a l’estranger per tal d’alinear els serveis oferts
per l’ACT amb els serveis esperats per l’empresariat en la seva relació amb l’Agència.
S’ha treballat també amb les dades per conèixer
millor la demanda. En aquest sentit, s’ha continuat fent el seguiment de la informació sobre
arribades de turistes, procedent tant de les
fonts oficials com de les plataformes de trànsit
aeri, que permet fer una anàlisi més acurada,
per origen dels passatgers i per aeroport.
Pel que fa als mercats, s’ha fet la transferència
de coneixement de la intenció de viatge d’Itàlia,
Israel, Corea, Índia, Japó i Sud-est asiàtic. La
intenció de viatge dels neerlandesos i francesos
també ha estat en el punt de mira. S’ha posat el
focus en el mercat espanyol, i durant 5 setmanes s’han fet enquestes per conèixer la intenció de viatge. S’ha reforçat amb el Baròmetre
del mercat espanyol.

Agència Catalana de Turisme

Actualment, la seguretat, les destinacions poc
massificades i l’entorn rural són els principals
factors a l’hora de viatjar i en aquest sentit s’ha
volgut fer una aproximació al caravàning dels
països nòrdics. D’altra banda, s’ha incidit en la
sostenibilitat i s’ha fet una aproximació al mercat australià i de Nova Zelanda per conèixer
com valoren els atributs de sostenibilitat d’una
destinació al moment d’elecció del viatge.
Pel que fa a productes, s’ha treballat:

En el marc de l’any del turisme esportiu: el perfil del turista esportiu, com
també el perfil del turista de golf alemany i del ciclista dels Països Baixos.
El turisme familiar: ha tingut el seu
espai i s’ha analitzat tant la demanda
com l’oferta.
El turisme mèdic: s’ha vist reforçat a
causa de les restriccions de les destinacions veïnes i, per aquest motiu,
s’ha analitzat Rússia com a mercat
emissor.

Amb la col·laboració de les Oficines de Promoció Turística a l’Exterior (CPT) s’ha treballat el
calendari de vacances què, juntament amb
l’anàlisi sobre arribades i reserves aèries, ha
ajudat a prendre les millors decisions a l’hora
de dissenyar accions de màrqueting i identificar oportunitats per captar clients en més de
30 mercats.
Al llarg de l’any s’han realitzat diferents
estudis per mantenir informat el sector.

La pandèmia ha canviat la
manera de viatjar.

Els projectes europeus han estat fonamentals
en aquest període i s’ha col·laborat en la valoració del programa CHARM. D’altra banda, s’ha
fet una primera aproximació al Tourism of Tomorrow Lab (ToT Lab) de NECSTouR i com a
membres Premium es treballaran temes compartits amb la resta de socis.

Les dades massives han estat bàsiques per poder lliurar informació continua al sector, aquestes
han estat les plataformes treballades:
VOLS. ARRIBADES I RESERVES
Plataforma dividida en dues seccions principals:
- Performance: Dades d’arribades
de vols i reserves a futur per als següents 5 mesos.
- Marketing: Dades de perfil del turista a partir de les reserves de vols.
Informació a escala global i de 15 nacionalitats.
VOLS. CONNECTIVITAT
Indicadors sobre vols, seients, connexions aèries, aerolínies i aeroports operatius a Catalunya, des
de tot el món. Històric de 20 anys i
informació per als pròxims 11 mesos.
ALLOTJAMENTS
Indicadors sobre reserves hoteleres per data de reserva i per data
d’arribada, així com l’estada mitjana
i el grau de cancel·lacions. Informació d’àmbit global i de 26 nacionalitats per a les destinacions de Catalunya, Barcelona, Lloret de Mar i
Salou-Cambrils-La Pineda.

S’ha continuat treballant amb el TDS MICE per
saber com es recupera el turisme de reunions i
s’ha posat en valor la recollida de dades de les
oficines de turisme de Catalunya a través de la
visualització en PowerBI dels resultats d’aquestes. Així mateix, s’han actualitzat les fitxes de
país dels mercats prioritaris, amb les darreres
dades disponibles.
Tal com indica el Pla de recerca abans esmentat, la transferència de coneixement és fona-

REPUTACIÓ DE LA MARCA
CATALUNYA
Anàlisi d’opinió a xarxes socials (Twitter, Instagram i Facebook) i premsa
en línia (blogs, fòrums i pàgines d’opinions) per conèixer: interès per la des
-tinació, notorietat i reputació de la
destinació, temàtiques, sentiment, seguretat i covid-19, de 9 mercats
emissors.
DESPESA
Prova pilot. Despesa de l’estiu 2019 i
comparativa amb 2018.
MOBILITAT
Pirineus. Mobilitat dels turistes i excursionistes pels Pirineus al llarg del
2019.
ANÀLISI DE COMPETIDORS
Activitat en línia mitjançant l’anàlisi
de pàgines web i xarxes socials de
les diferents destinacions competidores: Andalusia, Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Itàlia i Croàcia en comparació
amb Catalunya.

mental i en aquest sentit al llarg de l’any s’han
fet diferents presentacions als afiliats, s’han preparat vídeos de les enquestes i estudis, vídeos
infogràfics, presentacions locutades, infografies, etc., i tot això sota el paraigua de la nova
Normativa gràfica d’Intel·ligència de Mercat,
sempre alineada amb la normativa de l’ACT.

97

98

Agència Catalana de Turisme

Agència Catalana de Turisme

GESTIÓ,
ORGANITZACIÓ
I GOVERNANÇA
Per continuar sent una destinació turística capdavantera, cal seguir treballant en aquells projectes que
aporten valor afegit i que permeten gestionar problemes sectorials amb una importància econòmica,
social i política. Així mateix, cal treballar en cooperació amb actors clau de la indústria per poder implementar amb èxit l’estratègia plantejada en cada àmbit
d’actuació.

6

Catalunya: destinació sostenible
i per a tothom
Catalunya és una destinació amb un alt compromís per
abordar la seva gestió turística de manera ambiental, social
i econòmicament responsable. Aquest model turístic es vol
aconseguir tot contribuint a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i els objectius del Pla Nacional de
Catalunya Agenda 2030.

Durant el 2021 s’han desenvolupat diferents actuacions i projectes per aconseguir acostar-se
a aquests objectius, els quals s’aborden des
d’àmbits diferents:

1

Posada en marxa de la nova
estratègia de sostenibilitat 2020-2023

Durant aquest any s’ha posat en marxa l’Estratègia de sostenibilitat 2020-2023. En aquesta
nova estratègia s’incorporen la visió de la contribució de l’Agència a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i els
objectius del Pla Nacional de Catalunya Agenda
2030. A més, la nova estratègia de sostenibilitat
està alineada amb el Pla de màrqueting 20182022 (en revisió) i amb el Pla Estratègic de la
Direcció General de Turisme. L’Estratègia de
sostenibilitat 2020-2023 es compon de 15 accions estratègiques emmarcades en 4 àmbits
d’actuació (governança per a la sostenibilitat
de l’organització, governança de l’activitat turística i relació amb el sector, donar suport a
una oferta turística sostenible i a la seva promoció amb visió de sostenibilitat, i sostenibilitat
del model turístic a través dels mercats) que es
desplegaran en 5 fases d’activació.

La nova estratègia de sostenibilitat té 15
accions i 4 àmbits d’actuació.
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Actualització del manual
Turisme per a tothom

S’ha actualitzat aquest manual al format html5
per a una millor consulta i visualització dels
continguts. L’ACT, conscient de les possibles
dificultats amb què es pot trobar el sector turístic a l’hora d’adaptar els seus establiments
i equipaments turístics, ha elaborat aquest
document. La publicació posa a l’abast de les
empreses consells i idees per millorar la qualitat dels equipaments i serveis que ofereixen
als clients, així com la responsabilitat social del
sector. Enguany, s’han creat 6 vídeos específics sobre l’allotjament hoteler per a una millor
visualització:

Durant la cerimònia de lliurament dels premis
de la Fundació Design For All, celebrada el
mes de maig, el manual Turisme per a tothom
ha rebut una menció especial en la categoria
projectes, propostes, iniciatives, metodologies
i estudis.

Actualització de la publicació
Catalonia a sustainable destination

S’ha actualitzat aquesta publicació a nivell AA
(accessibilitat de la publicació) tal com indica el
Reial Decret 1112/2018 sobre accessibilitat de
les pàgines web i aplicacions per a dispositius
mòbils del sector públic. L’ACT s’ha adaptat i
transformat per ajustar-se a tots els requeriments que asseguren i fomenten l’accessibilitat
per a tothom. El document és un recull d’iniciatives públiques i privades que acosten Catalunya
cap a una gestió més sostenible i poden servir
de referent per al conjunt d’empreses i entitats
que integren el sector turístic català.

S’ajuda el sector a implementar
una gestió sostenible.

Recepció

Habitació

5

Servei de
restauració

Volem que totes les persones
puguin gaudir d’unes vacances.

Bany

Piscina

Entrada
Hem participat a jornades per
promoure un turisme per a tothom.

3

Difusió d’iniciatives
sobre gestió sostenible

A través del Twitter corporatiu de l’ACT s’han difós 10 vídeos de gestió sostenible, l’objectiu
dels quals és millorar aquest aspecte en els establiments turístics, amb idees per gestionar l’ús
de l’aigua, els residus, com fer el negoci més
accessible, etc.

Taula rodona Turisme
per a tothom a Catalunya

S’ha moderat aquesta taula rodona amb motiu de
la jornada sobre turisme accessible que ha organitzat el mes de novembre l’Associació Catalana
d’Espina Bífida i Hidrocefàlia a les instal·lacions
de l’Institut Guttmann. A la taula hi han participat
Parcs de la Diputació de Barcelona i Turisme del
Consell Comarcal del Baix Empordà.

S’han creat eines per facilitar al
sector turístic una millor gestió
sostenible dels seus negocis.
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Programa d’acords voluntaris de
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Des de fa uns anys, l’ACT està adherida al Programa d’acords voluntaris per al compromís amb
la reducció de CO2. Aquesta adhesió implica el
compromís voluntari per reduir les emissions de
gasos d’efecte hivernacle (GEH) més enllà del
que obliga la normativa, de manera que cada
any es fa un inventari d’aquestes emissions i es
planteja, en la mesura del possible, l’adopció de
mesures per reduir-les. Actualment es controlen
4 indicadors sobre 14 possibles.

L’objectiu és poder anar introduint progressivament més
indicadors en aquest còmput.
L’adhesió al Programa d’acords voluntaris es renova anualment a través de l’Oficina Catalana
del Canvi Climàtic (OCCC), que és l’entitat que
verifica i ratifica la pertinença al programa. L’any
2019 es va aconseguir reduir un 63% les emissions produïdes pel consum d’aigua i un 33% les

7

Catalunya es va convertir el
mes de novembre del 2015 en
la primera gran destinació turística integral que disposava
de la certificació Biosphere
Responsible Tourism de l’Institut de Turisme Responsable.
L’ACT forma part d’aquest
programa des de l’any 2012.

produïdes pel transport/distribució. En total, respecte a l’any 2019, es va aconseguir una reducció del 69,4% de les emissions globals. Ara bé,
les dades de l’any 2020 no són comparables amb
les dels anys anteriors perquè la pandèmia de la
covid-19 ha alterat l’activitat a tots nivells.

Col·laboració amb l’OMT sobre bones
pràctiques en turisme accessible
a la natura i als espais rurals

S’ha treballat amb l’OMT en la cerca de bones
pràctiques en el projecte OMT-Good Practices on Accessible Tourism in Rural and Nature Areas. Durant la fira Fitur, celebrada el mes
de maig a Madrid, s’ha assistit a la presentació
de l’informe Accessibilitat i desenvolupament
inclusiu del turisme en espais naturals. Trencant barreres, de Parcs Naturals de la Generalitat de Catalunya; No et quedis a casa, de la
Diputació de Barcelona, i Can Morei han estat
escollits com a exemples de bones pràctiques.

Renovació de la certificació
Biosphere Responsible Tourism
Destination

És important conèixer
bones pràctiques per
implementar accions
que fomentin el turisme
accessible.

9

Aquesta certificació és un reconeixement internacional a la tasca que es fa des del sector turístic
català –públic i privat– per continuar impulsant
un model de turisme sostenible, que garanteix al
viatger gaudir d’una experiència sostenible i contribuir així a la conservació del patrimoni natural
i cultural, i també a la millora de l’economia local alhora que es disminueix l’impacte en el medi
ambient. La certificació Biosphere no només estableix criteris de qualitat, accessibilitat o sobre el
medi ambient, sinó que inclou requisits de sostenibilitat, com la responsabilitat social, la conservació dels béns culturals, la satisfacció de les
expectatives dels turistes i la millora de la qualitat
de vida de la població local.

LGBTI

Des de l’ACT fa temps que es treballa en el posicionament de Catalunya com a destinació LGBTI.
A través d’una visió centrada en els valors que ha
de tenir la destinació catalana (responsable, sostenible i inclusiva) es vetlla perquè aquest col·lectiu estigui present en qualsevol dels productes
segmentats que es fomenten des de l’ACT. En el
marc d’aquesta estratègia de posicionament, s’ha
editat un vídeo promocional per donar a conèixer
al col·lectiu LGBTI els atractius de la destinació
catalana.

El principal objectiu és transmetre que aquest públic pot
gaudir de tot allò que Catalunya ofereix, des de l’oferta
enogastronòmica i cultural, a
l’esportiva i familiar.

En l’espot han col·laborat Pride BCN, Gayles TV,
Snow Queer Festival i Matinée Group. D’altra
banda, al setembre Catalunya ha estat present a
Atlanta a la convenció anual d’IGLTA, la International LGBTQ+ Travel Association.

103

104

Agència Catalana de Turisme

10

Agència Catalana de Turisme

12

Mobilitat accessible

En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, s’ha participat activament a la Jornada de Cocreació per a una Mobilitat Urbana Inclusiva, durant la qual s’han tractat diversos reptes com ara:

El document resultant final, titulat Directrices para
una movilidad accessible, fruit de la col·laboració
entre més de 100 entitats públiques i privades expertes en accessibilitat i mobilitat, s’ha presentat
en exclusiva a Casa Seat durant l’esdeveniment
«Mobilitat inclusiva en el transport públic i privat».

Places reservades per a persones
amb mobilitat reduïda.
Gestió dels usuaris/targetes de
persones amb mobilitat reduïda.
Planificació òptima de les places per
a persones amb mobilitat reduïda.

Acord de col·laboració amb
l’associació Tourisme & Handicaps

L’Oficina de Promoció a l’Exterior de França s’ha
adherit a l’associació Tourisme & Handicaps en
coherència amb el compromís de l’entitat amb
el turisme per a tothom. Fruit d’aquesta adhesió
l’associació dedica en la seva revista del mes de
desembre tot un article a Catalunya, destinació
de turisme per a tothom. L’article es pot consultar
en aquest enllaç: https://tourisme-handicaps.org/
magazine-tourisme-accessible-decembre-2021/

Fruit de la voluntat de continuar millorant la qualitat de les experiències turístiques i dels serveis
turístics oferts als visitants i turistes de la destinació catalana, l’ACT, com cada any, ha ofert
formació sobre turisme accessible/turisme per a
tothom. Aquest any l’oferta s’ha vist incrementada per 5 càpsules de formació específica:

Així mateix, per difondre encara més el Manual
de turisme per a tothom s’ha organitzat una nova
edició de la formació Fes accessible el teu establiment.

Turisme esportiu i accessible

Oficines de turisme i accessibilitat

Accessibilitat i cultura

Smart cities i accessibilitat

Accessibilitat al medi natural i rural

Jornada de Cocreació per a una Mobilitat Urbana Inclusiva.

11

Formació
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Quasi 2.000 professionals
han participat en els cursos
de formació de l’ACT
L’any 2021 s’han posat en marxa els nous cursos de
#formacióturismecat 2021, el pla de formació anual
adreçat a empreses i entitats del sector turístic català.

Seguint les directrius establertes al Pla Estratègic de Turisme de Catalunya #formació
turismecat té com a objectiu contribuir a l’increment de la competitivitat de les empreses i entitats
turístiques.

Aquest pla formatiu s’ha configurat al voltant de
quatre itineraris:

Itinerari 1
Innovació en producte i servei turístic: consisteix a capacitar els participants en
la utilització d’eines i metodologies orientades a la generació de nous productes
i serveis innovadors.

S’han realitzat diversos cursos de formació.

En total són 58 cursos, que sumen més de 307
hores lectives, dels quals se n’han beneficiat
1.661 professionals del sector turístic.
S’han combinat diferents modalitats de formació:

Itinerari 2

Presencial

Transformació digital: té com a objectiu mostrar als participants les oportunitats i
potencialitats de l’aplicació de la transformació digital a les empreses turístiques.

Aula virtual (streaming-síncrona)

Itinerari 3
Màrqueting digital: vol capacitar els participants amb el coneixement pràctic en
l’ús de les eines i tecnologies per promocionar els seus productes i serveis a través dels canals digitals (web i xarxes socials).

Itinerari 4
Sostenibilitat i accessibilitat: té com a objectiu reorientar l’activitat turística cap a
un model més sostenible i responsable.

Autoformació tutoritzada (asíncrona)
Cursos en línia massius i oberts
(mooc online)

La formació s’ha realitzat a tot el territori català
mitjançant la plataforma en línia.

S’ha obtingut una mitjana
global de satisfacció de 4,41
sobre 5.
A més, per ajudar a pal·liar les conseqüències de
la covid-19 i fins que no es pugui reactivar l’activitat turística amb normalitat, les inscripcions a tots
els cursos han estat de caràcter gratuït.
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23a promoció de becaris/becàries
a les oficines de promoció turística
a l’exterior
A començaments d’any, l’ACT ha incorporat 2 persones becàries a les oficines de promoció turística que té fora de Catalunya per cobrir places a les ciutats de Madrid i París.

Aquesta és la 23a promoció de becaris/àries de
l’ACT. Des que l’any 1997 va sortir la primera
promoció, ja s’han beneficiat d’aquestes beques un total de 195 joves.
D’altra banda, aquest 2021 s’han renovat les
beques següents:
1 Madrid
1 París
1 Milà
2 Frankfurt

llicenciatura o diplomatura), tenir la nacionalitat
d’un Estat membre de la Unió Europea, un empadronament a Catalunya d’un mínim de dos
anys, el certificat de nivell de suficiència de català i coneixement de l’idioma/es oficial/s del país
de destinació, no tenir cap deute amb l’Administració Pública i tenir un màxim de 30 anys.
La durada de les beques és d’un any (gener-desembre de 2021) amb possibilitat de prorrogar-les
12 mesos més, és a dir, fins al desembre del
2022. Pel que fa a la dotació econòmica, varia en
funció de la destinació i per aquest any oscil·la
entre els 16.862 i els 24.507 €.
L’ACT té oficines de promoció turística a:

1 Brussel·les

Per accedir a aquestes beques cal, entre d’altres
requisits, una titulació universitària oficial (grau,

Aquestes sessions s’han fet amb quatre
col·lectius diferenciats i s’han implementat amb
una seqüencia cronològica:

Brussel·les
París

Beijing
Milà
Hèlsinki

Frankfurt

Moscou

Nova York

Durant les trobades s’han treballat:

LA IGUALTAT

PRIMERA
Adreçada al Comitè de Direcció.

LA DIVERSITAT
I LA INCLUSIÓ

SEGONA

São Paulo
Madrid

Les beques de formació de màrqueting turístic
de Catalunya que concedeix l’ACT tenen un objectiu doble: formar professionals qualificats en
l’àmbit del sector turístic català i proporcionar-los
una experiència que els permeti aplicar-la posteriorment en el desenvolupament de la seva carrera professional.

Des de l’ACT aquest any s’han començat els treballs per elaborar un Pla d’igualtat de l‘ACT. En aquest sentit, durant el
mes de desembre s’han fet sessions de sensibilització en
igualtat, ja que s’ha considerat imprescindible que l’equip estigui sensibilitzat en diversitat de gènere.

Adreçada a directors i directores de les
Oficines de Promoció a l’Exterior.

Londres

2 Londres

Inici dels treballs del Pla d’igualtat
de l’ACT

Singapur

TERCERA

ELS BIAIXOS
CONSCIENTS
I INCONSCIENTS

A caps intermedis que gestionen equips.

QUARTA
A la resta de l’equip.

LA IMPORTÀNCIA DEL
LLENGUATGE INCLUSIU
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StarTechTour

D’altra banda, cal destacar que aquest projecte ha
rebut el Premi Alimara Through Digitalization.

StarTechTour és un projecte impulsat per la Direcció General
de Turisme i l’ACT. Té com a objectiu estimular la innovació
en tecnologia turística, ja que pretén que l’activitat turística
actuï com a tractora d’iniciatives innovadores que ajudin a la
recuperació turística postcovid-19 i permetin generar riquesa
arreu del territori.

StarTechTour ha comptat amb la implicació i la
participació de:

Direcció General de Polítiques
Digitals de la Generalitat

Imotion Analytics

Mooveteam

ACCIÓ
En la primera edició de l’StarTechTour, cinc corporacions rellevants del sector, totes sòcies
o patrocinadores de l’ACT, van plantejar uns reptes determinats i les empreses emergents participants van dissenyar solucions tecnològiques
per donar resposta a cadascun d’ells. Les tres

empreses guanyadores –Imotion Analytics,
GoPopUp i Mooveteam– han rebut durant l’any
2021 suport, orientació, contactes i recursos per
consolidar-se de forma accelerada.  

Go PopUp
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació
de la Generalitat

En aquest sentit, s’han realitzat:
Eurecat

5 REUNIONS
De 2 hores cadascuna en format consell, amb dos mentors acreditats per
ACCIÓ (un total de 20 hores).

SESSIONS
Per ampliar el coneixement del sector turístic i la xarxa de contactes amb
professionals de l’ACT.

VÍDEO PROMOCIONAL
De cada empresa i se’ls ha donat visibilitat a través de tots els canals de
l’ACT (web, xarxes socials, esdeveniments...).

POTENCIAR
La presència d’aquestes empreses a
la 4YFN (4 Years From Now), una plataforma de negoci d’empreses emergents organitzada pel Mobile World
Capital Barcelona (MWCB) i GSMA,
l’associació que agrupa els principals
operadores de telefonia del món.

Mobile World Capital Barcelona

Aquest projecte té com a objectiu
estimular la innovació en tecnologia turística.

Fragment del vídeo Imotion Analytics.
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Concurs d’Innovació Miro in Cube
Durant el mes de juny, i de manera simultània a Perpinyà,
Barcelona i Palma (tres ciutats de l’Euroregió Pirineus Mediterrània), ha tingut lloc l’edició 2021 del concurs d’innovació
Miro in Cube.

La Generalitat de Catalunya, a través dels departaments d’Empresa i Treball, i de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, ha
coorganitzat aquesta iniciativa juntament amb
la Universitat de Perpinyà i la Fundació Balear
d’Innovació i Tecnologia.

El seu objectiu és afavorir
la creació de projectes innovadors en l’àmbit del turisme
sostenible.

Cartell Miro in Cube 2021

Els participants d’aquesta hackató (marató de
hackers) han hagut de col·laborar en equip durant un cap de setmana per desenvolupar una
oferta de producte o de serveis relacionats amb
la temàtica proposada per a aquesta edició
2021: turisme i resiliència. Enguany s’ha volgut
destacar la capacitat de recuperació del sector
turístic per remuntar un any marcat per la crisi
sanitària de la covid-19.
Així, del 25 al 28 de juny de 2021 s’ha celebrat la
3a edició del concurs d’innovació Miro in Cube
2021. A la seu de Barcelona, s’ha celebrat els
dies 25, 26 i 27 a l’Hotel Alimara.
Els guanyadors han estat:

1r Premi: Altour
2n Premi: Slowcal
3r Premi: StarBound

A través d’aquest concurs s’ha volgut afavorir
la creació de projectes innovadors en l’àmbit
del turisme.

Un dels grups participants a la final de la hackató.

La gran final de la hackató Miro In Cube s’ha celebrat el 28 de juny en el marc de 4YFN, dins del
programa del Mobile World Congress, on un jurat internacional ha atorgat el Premi Eurorregional d’Innovació Turística i el premi Amadeus a
la millor solució tecnològica. Kultours ha guanyat el Premi Euroregional d’Innovació Turística,
mentre que el projecte Slowcal ha obtingut el
Premi Amadeus for Developers a la millor solució tecnològica.
L’acció ha comptat amb la col·laboració de:
El CETT, com a soci estratègic
El Mobile World Capital
Barcelona, soci que ha aportat
els premis als tres millors
projectes presentats a Barcelona
L’Hotel Alimara Barcelona
El suport del centre tecnològic
Eurecat
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Organització de la taula rodona
«Dones i turisme: una visió en
femení sobre l’activitat turística»

Catalunya avança en la creació
de productes per potenciar l’Slow
Tourism

En el marc de la commemoració del Dia Internacional de les
Dones, l’Agència Catalana de Turisme (ACT) ha organitzat la
sessió «Dones i turisme: una visió en femení sobre l’activitat
turística».

L’ACT lidera el projecte Med Pearls, cofinançat per la Unió Europea a través del programa ENI CBC Mediterranean - Sea
Basin Programme, que té com a objectiu la creació de 26 experiències turístiques –les 26 perles del Mediterrani que donen nom al projecte– en 13 àrees pilot dels països que hi participen (Espanya, Egipte, Grècia, Jordània, Palestina i Itàlia).

Moderada per la periodista turística Carme Ayala,
aquest debat ha comptat amb la participació de:
Anna Albuixech, directora general
d’Ohla Hotels
Mar Alarcón, fundadora i CEO de
SocialCar
Isabel Galobardes, presidenta de
PIMEC-Turisme
Berta Cabré, presidenta de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona Província-FEHT
Mercè Escrichs, cap de l’Àrea de
Coneixement, Qualitat i Competitivitat Turística del Departament d’Empresa i Coneixement
Aquest espai de debat s’ha complementat amb
la projecció de diversos vídeos protagonitzats
per dones que treballen en diferents àrees del
sector turístic, des d’una informadora d’oficina
de turisme a una conductora d’autobús turístic. L’Ana Ortega, l’Àngela Hidalgo, la Maria
Pairó, la Carlota Claver, la Txell Queralt, la

Mar Gil, la Jara García, la Noelia Gascón i la
Pilar Vivet han explicat les seves experiències i
els reptes a què s’enfronten cada dia.
Paral·lelament, a les xarxes socials s’ha impulsat la campanya #SocDonaEnTurismePerquè
amb la voluntat d’animar totes les dones que
formen part del sector a explicar perquè treballen en alguns dels àmbits de l’activitat turística i
què representa per a elles formar-ne part.
Amb aquesta iniciativa l’ACT s’ha volgut sumar
a les campanyes que cada any impulsa la Generalitat de Catalunya i que el 2021 ha tingut
com a lema «Dones i homes, corresponsables!».
Imatge de dones amb el cartell #SocDonaEnTurismePerquè.

La finalitat d’aquestes experiències és posicionar internacionalment la Mediterrània com
a destinació de qualitat i excel·lència per a l’Slow Tourism.

Catalunya es vol posicionar com una destinació Slow Tourism.

En el cas de Catalunya, la inversió per crear
aquests productes es destina a les comarques de
les Garrigues, la Ribera d’Ebre i l’Anoia. En cadascuna de les tres comarques, l’ACT col·labora
amb les diputacions i els consells comarcals per
tal de donar continuïtat al projecte i treballar conjuntament amb els diferents agents i actors del
territori, que seran els qui aportaran el valor de
proximitat als productes.
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Dinamització del turisme
sostenible a les regions
del Mediterrani

En aquest sentit, durant el 2021 s’ha publicat documentació detallada per a la comercialització i
promoció de productes de Slow Tourism i s’han
realitzat diverses accions d’intercanvi d’experiències i treball en xarxa com el B2B en línia
Strengthening the Mediterranean Tourism Sector
i l’acció Bridge Event en què diverses empreses
catalanes han pogut entrar en contacte amb altres empreses de la regió mediterrània així com
conèixer de primera mà altres àrees pilot del projecte, en aquest cas a Egipte.
D’altra banda, l’ACT té previst subvencionar amb
un màxim de fins a 16.000 euros la creació d’un
màxim de 6 productes turístics en aquestes comarques de Catalunya.

S’han visitat les zones pilot del projecte d’Alexandria.

També s’han rodat tres espots
promocionals de les zones pilot.
Gravació d’un dels espots promocionals.

L’ACT encara el darrer any d’implementació del
projecte amb aquest procés de selecció de les
empreses que rebran finançament per desenvolupar productes turístics Slow a les comarques
del projecte.

L’ACT participa com a sòcia en el nou projecte europeu de
capitalització RESTART-MED! que recopilarà les millors pràctiques, eines i informació valuosa de projectes realitzats a la
conca mediterrània en turisme sostenible, per a benefici de
les pimes i per fer aportacions pel que fa a polítiques sobre
turisme sostenible.
Amb una durada de 2 anys, el projecte preveu crear una xarxa mediterrània de turisme
sostenible que reforçarà les ja existents per
esdevenir un punt de trobada entre actors públics i privats dels països de la zona Mediterrània. La iniciativa també es proposa formar
les empreses del sector turístic del Mediterrani
i donar-los suport per a la creació d’experiències de turisme sostenible en tots els seus vessants, de manera que puguin incrementar-ne
la competitivitat i el nivell d’innovació.

L’objectiu és contribuir al desenvolupament econòmic i social
de la Mediterrània, tot reforçant,
difonent i augmentant les bones
pràctiques i els recursos turístics sostenibles que han reeixit
en l’era postcovid-19.
Gràcies al projecte, que s’ha posat en marxa el
mes de setembre, l’ACT remarca el treball que
es duu a terme per part de diversos projectes
europeus a la Mediterrània, entre ells el projecte Med Pearls, liderat per l’ACT, i altres com
MEDUSA, CROSS DEV i MED GAIMS. Com a
líders de la formació i d’establir els criteris de
subvencions que s’atorgaran a les empreses,
l’ACT ja ha començat a treballar el pla de formació tenint en compte les formacions prèvies
realitzades en el marc de #formacioturismecat
i dels altres projectes sobre turisme sostenible
a la Mediterrània. En la mateixa línia, tenint en
compte el pla de sostenibilitat intern de l’ACT,
s’està treballant en 13 accions de formació i 8
d’integració de la ciutadania i el tercer sector per
crear sinergies i que el projecte ajudi als objectius de l’agència.
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El projecte ha celebrat la primera reunió el mes
d’octubre. La trobada ha servit per reunir tots
els socis del projecte amb els quals es treballarà fins a l’agost de 2023. Les entitats que
enriquiran aquest projecte venen del nord i sud
de la Mediterrània:

Itàlia
Tunísia
Jordània
Líban
Catalunya

L’ACT participa en aquest projecte com a sòcia.
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De moment, ja hi ha accés a la newsletter del
projecte i a les xarxes socials Instagram i Twitter.
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El projecte europeu CHARM
finalitza amb la creació d’una ruta
transnacional de 10 pobles amb
encant en 6 països diferents
Després de 2 anys d’implementació, el projecte CHARM, cofinançat pel programa COSME de la Unió Europea i liderat per
l’ACT ha finalitzat amb la creació d’una ruta transnacional que
inclou 10 pobles amb encant en 6 països diferents.

El mes de març ha tingut lloc, en línia, la conferència final del projecte amb el lema «Pobles
amb encant: potenciar les destinacions rurals
d’Europa». L’esdeveniment, que ha estat organitzat per NECSTouR, ha comptat amb intervencions de socis del projecte CHARM,
experts en turisme i ponents convidats especialitzats en turisme rural i digital. L’objectiu de

1

la jornada era compartir els resultats d’aquesta
iniciativa i presentar el projecte com una de les
possibles solucions per al turisme en un món
postcovid-19.

Promoció de pobles amb encant
situats en zones rurals

El projecte CHARM, amb un pressupost de
533.280 €, tenia com a finalitat crear fluxos
cap a zones rurals, o menys turístiques, i contribuir a descongestionar les àrees i ciutats
amb una alta concentració de visitants, així
com preservar i promoure el patrimoni històric i
tradicional, l’arquitectura i els paisatges de les
àrees rurals, per mitjà d’experiències innovadores. La idea era donar-los a conèixer fent ús
dels avantatges que les noves tecnologies
poden proporcionar als pobles rurals per oferir
una experiència inoblidable als visitants.

El projecte CHARM busca crear fluxos cap a zones menys turístiques.
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Durant aquests 2 anys, l’ACT ha comptat amb
6 socis:

Turismo Vivencial (TUVI)
Tradições d’Outrora (TDO
PORTUGAL)
Institut für Tourismus und
Bäderforschung in Nordeuropa
gmbh (NIT)
Tour Guide Fox (TGF)
Software Engineering Italia SWING:IT (SE IT)

Agència Catalana de Turisme

Fruit del projecte, s’ha creat una xarxa transnacional de 10 pobles amb encant en 6 països diferents:

S’ha treballat en:
IMPULS
De més de 50 activitats i més de 20
productes turístics d’1 a 2 nits per implicar el visitant en la vida quotidiana
de la destinació escollida, participar en
el seu estil de vida i tradicions i viure
una experiència singular.

Rupit i Taüll (Catalunya)
Burg-Reuland (Bèlgica)

POTENCIAR
També s’ha fet promoció de la xarxa
en esdeveniments internacionals com
ara Fitur (Madrid), la ITB (Berlín) i la
WTM (Londres).

Sortelha i Monsaraz (Portugal)
CREACIÓ D’UNA PÀGINA WEB,
UNA NEWSLETTER I UNA APP
Per buscar i consultar informació sobre el projecte i els pobles que en
formen part.

Oravi i Mathildedal (Finlàndia)
Cunziria (Itàlia)
Seiffen i Friedrichstadl (Alemanya)

Malgrat que el projecte CHARM ha finalitzat, la
xarxa de pobles creada té voluntat de creixement
i continuïtat per donar visibilitat a aquests pobles
europeus i incorporar-ne altres de nous.

Network of European Regions for
a Sustainable and Competitive
Tourism (NECSTouR).
Rupit i Taüll són dos dels pobles amb
encant que formen part d’aquesta xarxa.

2

Bones pràctiques per potenciar
les destinacions rurals

Una de les accions destacades que s’han dut a
terme en el marc d’aquest projecte ha estat la
promoció de les bones pràctiques per potenciar
el coneixement de les destinacions rurals a través
d’una guia compendi elaborada a partir d’exemples de diferents destinacions d’arreu del món.
L’objectiu de la guia és donar idees als pobles i
proporcionar-los directrius sobre nous mètodes
que poden aplicar per promocionar i comercialitzar les seves destinacions. Per fer-ho, es posen
en relleu valors com la sostenibilitat, el desenvolupament de les comunitats, la innovació i l’evolució cap a nous entorns digitals. La creació de la
guia s’ha fet a partir de diferents exemples d’èxit
seleccionats expressament entre altres destinacions d’arreu del món.

Tota la informació sobre el projecte CHARM es pot
trobar al web https://www.charmingvillages.eu/.
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Experiències ecoturístiques
úniques a banda i banda dels
Pirineus

La plataforma web proposa també 17 rutes
temàtiques per inspirar el visitant i que aquest
pugui planificar el seu viatge directament a partir
de les de prop de 650 activitats i serveis proposades per les empreses del territori (allotjaments,
activitats, comerç i productes locals, informació,
restauració i transport).

Finalment, cal destacar la campanya de publicitat del projecte coordinada per part de l’ACT en
mercats nacionals i internacionals a través de
mitjans online i offline el desembre de 2021 amb
l’objectiu de promoure la plataforma i les experiències transfrontereres sostenibles creades.

L’ACT participa com a sòcia, juntament amb la Direcció General de Turisme, en el projecte de cooperació transfronterer
EPirEMed (Experiències Pirinenques, Emocions Mediterrànies) que fa un pas endavant en la integració turística dels
territoris del Pirineu oriental a les dues bandes de la frontera
entre França i Catalunya.

Mitjançant la col·laboració entre les principals entitats públiques i privades de turisme, s’han creat
nous productes turístics transfronterers amb
l’objectiu d’atraure visitants internacionals a través d’accions de promoció conjuntes.
El projecte EPirEMed arriba aquest any a la seva
recta final amb el llançament de la web multilingüe www.epiremed.eu que dona visibilitat a 30
noves experiències sostenibles transfrontereres
a més dels serveis i activitats de les pimes presents en tot el territori EPirEMed que s’hagin registrat a la plataforma.

Les 30 experiències sostenibles transfrontereres, creades i comercialitzades per agències de
viatge receptives del territori transfronterer pirinenc, són propostes per a tothom i de temàtica
molt diversa: viatges per a tota la família, turisme actiu, recorreguts històrics (rutes de l’exili),
enoturisme, natura i benestar...

S’ha creat una web multilingüe.

Aquest projecte pretén crear rutes
turístiques sostenibles transfrontereres.

EPirEMed està liderat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i cofinançat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant
el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra
(POCTEFA 2014-2020).
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NECSTouR: cooperació
interregional encaminada
a potenciar la sostenibilitat
i la competitivitat en el turisme
En relació amb Europa, des de l’any 2015 i fins al mes de setembre de 2021, Catalunya ha presidit NECSTouR, la xarxa
de regions europees per a la sostenibilitat i la competitivitat en
el turisme. A partir del mes de setembre ostenta la vicepresidència d’aquest ens juntament amb la regió d’Île de France.

NECSTouR la van fundar l’any 2009 Catalunya,
la Toscana i Provença-Alps-Costa Blava. Actualment, en formen part 40 regions europees, 15 de
les quals es troben entre les 20 regions més turístiques d’Europa. A més, la xarxa compta amb
una trentena de membres associats que representen empreses, institucions, associacions del
sector turístic europeu, universitats i centres de
recerca.
Catalunya ha ostentat la presidència d’aquest
organisme des del 2015 i fins al mes de setembre de 2021.

La xarxa treballa per potenciar la cooperació entre regions en la consolidació de la sostenibilitat i
la competitivitat en el turisme, i influir directament
en la política turística europea.
Actualment, des de NECSTouR s’està treballant
en la recuperació i la transformació de l’ecosistema turístic europeu a partir de tres pilars claus,
la sostenibilitat, la digitalització i l’equilibri sociocultural.

Aquests 3 eixos s’implementen a partir de 3 accions estratègiques:

El Pla d’Acció Climàtica
NECSTouR va Declarar l’Emergència Climàtica el juliol de 2021 i al novembre
d’aquest mateix any va signar la Glasgow Declaration: A commitment to a decade of Tourism Climate Action en què la xarxa es compromet a lliurar un Pla
d’Acció Climàtica el juliol del 2022.

Better Places to Live, Better Places to Visit
La Declaració de Barcelona «Better Places to Live, Better Places to Visit» (Millors
llocs per viure, Millors llocs per visitar), liderada per l’ACT, que té com a objectiu
posar al centre de la política i experiència turística el resident, tant temporal com
permanent, i treballa per traslladar els principis de la Declaració en accions.

Tourism of Tomorrow Lab
El Tourism of Tomorrow Lab, amb l’objectiu de recol·lectar i facilitar l’anàlisi de les
dades per al benefici de les destinacions turístiques i proveir-les d’intel·ligència per
definir millor i monitorar les seves estratègies i iniciatives.

Des de NECSTouR, també s’ha donat resposta
a la «Stakeholder consultation on the transition
pathway for tourism» de la Comissió Europea i
participat com a expert representant la veu de
les regions de NECSTouR en els diferents focus

groups i workshops destinats a donar suport a la
Comissió Europea en la creació d’un document
que proposa un full de ruta per a la transició del
sector turístic europeu a partir dels resultats de
la consulta.
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Comunicació corporativa i Marca
Catalunya
La missió del Gabinet de Comunicació Corporativa i Marca
Catalunya és estructurar i difondre amb coherència i objectiu
positiu la imatge, les activitats i els missatges de l’ACT i de
la DGT entre el públic professional del turisme, els mitjans
de comunicació i la societat en general. Enguany, la covid-19
també ha marcat la manera com s’ha desenvolupat la feina
des d’aquesta àrea, ja que ha calgut adaptar-se a la situació.

Pel que fa a la premsa i les relacions amb els
mitjans, cal esmentar:

Agència Catalana de Turisme

En el cas de la comunicació amb el sector, han
aparegut 4 números de Turisme Informa. Aquest
butlletí, sorgit l’any 2017, és un recull de les notícies de la DGT i l’ACT i té 4.419 subscriptors.

Butlletí Turisme Informa

La línia de comunicació directa amb el sector ha totalitzat
l’enviament de 106 circulars,
que han generat gairebé
900.000 missatges.

Quant a les xarxes socials:

TWITTER

YOUTUBE

LINKEDIN

@turismecat

@turismecat

228

ELABORACIÓ
De 76 notes de premsa i convocatòries.

ORGANITZACIÓ
De 12 rodes de premsa i atencions
als mitjans.

compte corporatiu

713
tuits

GESTIÓ
De 187 peticions rebudes d’una
quarantena de mitjans. D’aquestes
peticions més d’una vuitantena corresponen a entrevistes a responsables
públics.

PARTICIPACIONS
145 participacions en ràdio i premsa
d’adherits a l’ACT.

13.126
seguidors

compte corporatiu

500

vídeos
(98 són novetat
del 2021)

24

llistes de reproducció

2.605

subscriptors

8

emissions en directe

missatges

9.131

seguidors

1,2%

taxa interacció
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Dades
bàsiques
de l’Entitat
i pressupost
2021
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Agència Catalana de Turisme. Dades
bàsiques de l’Entitat i pressupost 2021
«2021, bolcats amb el sector i treballant per a la represa. Juntament amb la Direcció General de Turisme, l’Agència ha tramitat 42,7M d’ajuts directes al sector turístic, més de 7.000
beneficiaris».

1. Règim jurídic de l’Entitat,
objectius, recursos econòmics
i patrimoni
L’Agència Catalana de Turisme (ACT) va ser creada mitjançant la Llei 15/2007, del 5 de desembre, DOGC núm. 5030 de data 17/12/2007.
D’acord amb l’article 1 de l’esmentada llei,
l’ACT és una entitat de dret públic de la Generalitat que actua subjecta al dret privat, amb
personalitat jurídica pròpia, plena capacitat
d’obrar i patrimoni propi per al compliment dels
seus objectius.
Un cop constituïda l’Entitat, la seva activitat es
va iniciar l’1 de gener de 2010 amb l’entrada
en vigor del Decret 192/2009, de 9 de desembre, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme, DOGC núm. 5524, de data
11 de desembre.
Tal com s’esmenta en el preàmbul de la Llei
15/2007, la creació de l’Agència havia de permetre donar un impuls quantitatiu i qualitatiu
al turisme de Catalunya i facilitar la col·laboració entre el sector públic i el sector privat, la
descentralització de la gestió i, en definitiva, la
màxima rendibilitat i la màxima racionalització
dels recursos destinats a la promoció turística.
L’article 3 de la Llei recull l’objectiu general i els
objectius específics de l’ACT, concretament i
pel que fa a l’objectiu general,

1. L’objectiu de l’Agència Catalana de Turisme és promocionar Catalunya com a destinació turística de referència internacional
d’acord amb la seva diversitat, la seva qualitat i la seva rendibilitat social i econòmica.
Els recursos econòmics de què disposa l’Agència són els que preveu l’article 13 de la Llei,
1. a) Les assignacions que li corresponguin
amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.
b) Les aportacions dels membres.
c) Els rendiments procedents de les tarifes
percebudes per serveis prestats directament, que tenen la consideració de preus
privats.
d) Les quantitats obtingudes per l’alienació
d’actius fixos i pel rendiment dels béns i valors que constitueixen el seu patrimoni.
e) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra aportació voluntària d’entitats
públiques i privades o de particulars.
f) Els procedents dels crèdits, els préstecs
i les altres operacions financeres que es
puguin concertar i estiguin reflectides en la
Llei de pressupostos de la Generalitat.
g) Qualsevol ingrés compatible amb la naturalesa i les finalitats de l’Agència.
h) La resta d’ingressos que s’autoritzin.
2. L’Agència Catalana de Turisme pot signar, en els termes i les condicions establerts

per la normativa aplicable a l’Administració
de la Generalitat, convenis de col·laboració
amb entitats públiques pertanyents a altres
administracions en els àmbits d’actuació
que, directament o indirectament, li són
propis. Així mateix, pot subscriure convenis
amb entitats privades que tinguin un interès
específic en la realització de determinades
accions de promoció, sempre que aquestes s’adeqüin al programa d’actuació de
l’Agència.
3. Els recursos econòmics de l’Agència Catalana de Turisme tenen caràcter finalista,
atès que són destinats a la consecució dels
objectius de l’entitat.
La participació econòmica de les entitats externes a l’Administració de la Generalitat, empreses, associacions... ve regulada en els articles
9 i 10 dels Estatuts.
Pel que fa al patrimoni de l’ACT, aquest aspecte està recollit en els articles 15 de la Llei i 19
dels Estatuts.
L’entrada en vigor de l’impost sobre les estades
en establiments turístics durant el mes de novembre de 2012 i la consegüent generació de
recursos per aquest concepte ha suposat un
canvi en el model de finançament de l’Agència,
de manera que en l’actualitat la major part dels
recursos de què disposa l’Agència prové de la
recaptació de l’impost.
Impost turístic
L’impost es crea per la Llei 5/2012, del 20 de
març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les
estades en establiments turístics, DOGC núm.
6094, de data 23/03/2012.
El Decret 161/2013, del 30 d’abril, aprova el
reglament del Fons per al foment del turisme.
Posteriorment, la Llei 5/2017, del 28 de març,
de mesures fiscals, administratives, financeres

i del sector públic i de creació i regulació dels
impostos sobre grans establiments comercials,
sobre estades en establiments turístics [...],
DOGC núm. 7340, de data 30/03/2017, modificà ambdues lleis de creació.
Article 22. Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquest capítol té per objecte la regulació, com a tribut propi de la Generalitat, de
l’impost sobre les estades en establiments
turístics.
2. L’impost sobre les estades en establiments turístics és exigible en tot el territori
de Catalunya.
Article 23. Objecte de l’impost
L’impost sobre les estades en establiments
turístics grava la singular capacitat econòmica de les persones físiques que es posa
de manifest en l’estada en els establiments
i equipaments a què fa referència l’apartat
3 de l’article 26 en els termes establerts per
aquesta llei. L’impost també pretén internalitzar les possibles externalitats que el turisme pot causar en les zones d’alta concentració turística.
Article 24. Afectació dels ingressos
Els ingressos derivats de l’impost sobre les
estades en establiments turístics resten
afectats a la dotació del Fons per al foment
del turisme, regulat per la secció setena, per
atendre les finalitats que s’hi determinen.
Article 48. Descripció del Fons per al foment del turisme
1. El Fons per al foment del turisme es configura com a mecanisme destinat a finançar
polítiques turístiques per al millorament de
la competitivitat de Catalunya com a destinació turística i garantir-ne la sostenibilitat.
2. El Fons es dota amb els ingressos obtinguts de l’impost sobre les estades en establiments turístics. Aquesta dotació resta
afectada a les despeses directament relacionades amb els objectius establerts per
l’article 49.
3. Els departaments competents en matè-
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ria d’economia i en matèria de turisme són
els encarregats de gestionar el Fons, en els
termes i amb les condicions que siguin establerts per reglament, i han de garantir la
informació prèvia del sector afectat.
Article 49. Destinació dels recursos del Fons
per al foment del turisme
1. Els recursos del Fons per al foment del
turisme s’han de destinar a projectes o actuacions que persegueixin algun dels objectius següents:
a) La promoció turística de Catalunya.
b) L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, i la protecció, la preservació, la recuperació i el millorament dels
recursos turístics.
c) El foment, la creació i el millorament dels
productes turístics.
d) El millorament dels serveis de control i
inspecció sobre els establiments i equipaments turístics.
e) El desenvolupament d’infraestructures i
serveis relacionats amb el turisme.
2. Sens perjudici del que estableix l’apartat
1, s’han de fer els repartiments següents:
a) S’ha de destinar a les administracions locals un mínim del 50% de la recaptació del
Fons derivada de la recaptació de la tarifa
general, en funció de la recaptació corresponent als establiments i equipaments a
què fa referència l’apartat 3 de l’article 26,
amb les condicions que siguin establertes
per reglament.
b) S’ha de destinar a la ciutat de Barcelona,
a més, el 50% de l’import que resulta d’aplicar l’increment de tarifa dels establiments
de la ciutat amb relació a l’aplicada a la resta d’establiments del territori de Catalunya.
c) S’ha de destinar al Consell General
d’Aran el 20% de la recaptació obtinguda al
seu territori amb càrrec al tram del Fons de
gestió pròpia de la Generalitat.
3. S’exclouen del repartiment establert per
l’apartat 2 els ingressos provinents de la tarifa especial.
4. Els recursos del Fons gestionats per les
administracions locals s’han de destinar al
finançament dels projectes i les actuacions
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a què fa referència l’apartat 1, en llur conjunt o per algun de llurs conceptes, tot atenent de manera prioritària les necessitats
de promoció turística, i d’acord amb els criteris i procediments que siguin determinats
per reglament.
5. L’assignació a què fa referència l’apartat
4, i també la distribució de la resta de recursos del Fons, s’ha d’efectuar en els terminis, els termes i les condicions que siguin
establerts per reglament.
Article 50. Desplegament i aplicació de l’impost
1. Mitjançant la llei de pressupostos de
la Generalitat es poden modificar els elements de quantificació de l’impost.
2. En l’aplicació de l’impost regeix supletòriament la legislació general tributària aplicable a Catalunya i les normes complementàries que la despleguen.
El Decret 141/2017, de 19 de setembre, aprova el reglament de l’impost, DOGC núm. 7459,
de 21/09/2021.
La Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector
públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient,
modifica la Llei 5/2017, actualitzant les tarifes
de l’impost i establint en el seu article 34 bis
un recàrrec tarifari per a la ciutat de Barcelona
efectiu a partir de l’01/01/2020.
L’ordenança fiscal núm. 2.2, de 23 de desembre de 2020, de l’Ajuntament de Barcelona, regula el recàrrec a l’impost turístic de la ciutat
de Barcelona.
El Decret Llei 36/2020, de 3 de novembre, de
mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre
les estades en establiments turístics i de l’impost sobre la renda de les persones físiques,
ajorna l’actualització i el recàrrec tarifari de
Barcelona fins a l’01/06/2021.
El Decret Llei 12/2021, de 18 de maig, relatiu
a l’impost sobre les estades en establiments

turístics, ajorna la modificació de les tarifes establertes per la Llei 5/2020, de 29 d’abril, fins a
l’1/10/2021.

L’Agència Catalana de Turisme es regeix pels
òrgans següents:

Departament d’Economia, Finances, les transferències corrents tenen la naturalesa de subvenció d’explotació en la mesura necessària
per equilibrar el Compte de Pèrdues i Guanys,
exceptuant les provisions i variacions d’existències. La no consideració d’aquestes despeses com a subvencionables fa que el Compte
de Pèrdues i Guanys mostri un resultat negatiu
per aquest mateix import.

· El Consell de Direcció (òrgan de decisió, direcció i control de l’activitat de l’ACT)
· El Consell General de Participació (òrgan de
participació, consulta, debat i proposta)
. La Presidència
· La Vicepresidència
· La Vicepresidència Executiva
· La Direcció

D’acord amb l’article 14.3 de la Llei de l’ACT,
el control financer de l’ACT té per objecte comprovar-ne el funcionament economicofinancer
i s’efectua pel procediment d’auditoria, el qual
substitueix la intervenció prèvia de les operacions corresponents. L’auditoria s’ha de fer bé
directament per la Intervenció General de la
Generalitat, bé sota la direcció d’aquesta.

2. Òrgans de govern

La composició i funcions dels diferents òrgans
de govern es detallen en els articles 5 a 11 de
la Llei i 6 a 15 dels Estatuts de l’ACT.

3. Comptabilitat i control econòmic
L’Entitat porta la seva comptabilitat d’acord
amb el Pla General de Comptabilitat aprovat
pel Real Decret 1514/2007, de 16 de novembre, la normativa de la Generalitat (lleis de
pressupostos, Llei de finances i Llei de l’empresa pública) i les directrius rebudes de la
Intervenció General del Departament d’Economia i Hisenda. Tanmateix, atesa l’aprovació del
Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC) mitjançant
l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, i la seva
aplicació a partir del tancament de l’exercici
2019, l’Agència ha fet un esforç d’adaptació
dels seus comptes anuals als nous requeriments del PGCPGC.
En la presentació dels comptes anuals, i atesa
la seva incidència en el Compte de Pèrdues i
Guanys, cal fer esment del tractament que es
dona a les transferències rebudes de la Generalitat. Així, d’acord amb la normativa aplicable
(Llei de pressupostos, Llei de finances i Llei de
l’empresa pública) i les pautes marcades pel

4. Programa d’actuació, contracte
programa i pla d’accions integral
(PAO= PAI)
D’acord amb els articles 6.6 b) i c) de la Llei i
7.8 b), e) i f) dels Estatuts, correspon al Consell de Direcció l’aprovació del programa d’actuació, el contracte programa i el pla d’accions
(PAO) de l’ACT.
L’any 2013 es van aprovar tres documents de
referència per al Turisme a Catalunya: les Directrius Nacionals de Turisme (DNT), el Pla
Estratègic del Turisme de Catalunya (PETC) i
el Pla de Màrqueting del Turisme de Catalunya
(PMTC). Tots tres documents, actualitzats i revisats posteriorment, estableixen el model turístic
a desenvolupar i la manera de consolidar el lideratge de Catalunya com a destinació turística
de referència a escala europea i mundial.
El Pla Estratègic (PETC) i el Pla de Màrqueting
Turístic de Catalunya (PMTC), van ser aprovats
pel Consell de Govern i el Consell de Direcció de l’Agència, i estableixen el model turístic
cap al qual ha de progressar Catalunya com a
destinació. Aquests són els dos documents de
referència des d’un punt de vista programàtic.
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La participació de les diferents entitats turístiques territorials en el Consell de Direcció de
l’Agència fa possible elaborar, compartir i congestionar un Pla d’Accions Integral acordat per
tots, creant sinergies i contribuint a una millor
promoció de la marca Catalunya de manera
més eficaç i eficient, conjuminant recursos i
esforços.

5. Pressupost de l’Entitat
La proposta de pressupost inicial 2021 de l’Agència Catalana de Turisme va ser aprovada pel
Consell de Direcció de data 22/12/2020, d’acord
amb el Decret 146/2020, de 17 de desembre, de
pròrroga dels pressupostos 2020. Aquesta proposta es va fer d’acord amb les partides inicials
dels pressupostos 2020 de la Generalitat.
El pressupost inicial de gestió aprovat pel Consell de Direcció era de 24.300.000,00 €. Tant les
aportacions directes de la Generalitat com els
recursos procedents de l’impost turístic es vehiculen a través de transferències provinents de
la Direcció General de Turisme, dins del pressupost del Departament d’Empresa i Coneixement. Aquests recursos són transferits a l’ACT
a través del capítol IV, transferències corrents, i
capítol VIII, variació d’actius financers.
L’estructura pressupostària de la Generalitat
–classificació orgànica, per programes i econòmica– és diferent i addicional a l’estructura pressupostària de gestió amb la que treballa l’ACT
i que respon més adequadament a les seves
necessitats d’informació per a la presa de decisions. L’estructura pressupostària de gestió que
es presenta a aprovació del Consell de Direcció
es correspon amb el pla d’accions i objectius de
l’Entitat (PAO = PAI). Cal tenir present que en el
pressupost públic, a diferència del de gestió, no
s’inclouen les «transferències pendents d’aplicar
d’exercicis anteriors» –romanents–, atès que es
considera que aquestes ja s’han liquidat a l’exercici corresponent.
D’acord amb els articles 6.6. d) i e) de la Llei i 7.8
c) i j) dels Estatuts de l’ACT, correspon al Con-
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sell de Direcció l’aprovació i liquidació del pressupost i els comptes anuals.

5.1 i 5.2 Liquidació del pressupost
d’ingressos i despeses de gestió
Davant la conjuntura creada per la pandèmia,
l’Agència ha fet un gran esforç de reorganització interna i reorientació del seu Pla d’Accions
Integrat per tal de donar suport al sector turístic
en moments tan complicats. S’ha obert també
un procés d’actualització del Pla Estratègic de
Turisme i del Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2018-2022, a fi i efecte d’incorporar-hi
les noves necessitats i demandes derivades
de la situació actual.
D’entre les moltes accions endegades ad hoc
amb motiu de la pandèmia, cal esmentar la posada en marxa d’una pàgina específica sobre
la covid-19 enfocada al sector turístic, la creació de l’espai col·laboratiu coLAB, l’activació
d’un servei d’atenció personalitzada a través
del servei d’atenció Hola!, la realització de diferents webinars informatius o el cicle de jornades Catalunya reStart Turisme. El contingut
d’aquesta Memòria explica detingudament les
diferents actuacions que s’han dut a terme des
de l’Agència.
Des de l’Agència s’ha treballat en tot moment en
cooperació amb el sector, i de manera conjunta i
coordinada amb els patronats de turisme de les
diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i
Lleida, així com amb Turisme de Barcelona, per
tal de sumar esforços i crear sinergies.
Es treballa en un model basat en la seguretat,
la sostenibilitat i la digitalització i és per això que
s’impulsa el desenvolupament de nous productes que permetin reduir l’estacionalitat, concentrar la demanda i augmentar la rendibilitat i el
rendiment del sector –productes 4D.
Cal destacar la decisió de no cobrar les quotes anuals d’afiliació a l’ACT corresponents als
anys 2020 i 2021. Aquesta iniciativa, juntament
amb la resta de mesures de suport a les em-

preses impulsades des del Govern de la Generalitat de Catalunya, s’ha dut a terme amb
la voluntat de mitigar els efectes econòmics
de la pandèmia sobre el sector, tant el vacacional com el de reunions i esdeveniments.
Així mateix, conjuntament amb la Direcció General de Turisme com a òrgan instructor, l’Agència ha estat l’òrgan encarregat de concedir dues
de les línies d’ajuts adreçades al sector turístic,
concretament la 3a i 4a línies d’ajuts, per un
import total de 42.702.500,00 €, amb les quals
s’ha pogut atendre més de 7.000 sol·licituds
d’empreses i treballadors autònoms.
El pressupost d’ingressos i despeses aprovat i
la seva evolució al llarg de l’exercici s’exposen
en els punts següents.
Un cop tancat l’exercici, el pressupost final d’ingressos ha estat de 78.904.390,85 €

(49.023.822,05 + (30.822.419,98 incorporació
romanents ajuts 2020 + 5.356,80 dev. fiança
- 947.207,98 transf. pendents d’aplicar). Els
drets liquidats/reconeguts DR de l’exercici han
estat 48.005.384,98 € i les obligacions reconegudes OR 60.973.087,04 €.
A nivell d’execució del pressupost, la situació de
pandèmia ha condicionat el transcurs dels exercicis 2020 i 2021. Destaca, d’una banda, l’esforç
fet per l’Agència en la gestió dels ajuts i atenció
al sector, i d’una altra, la consegüent reducció
de l’activitat habitual de promoció, ateses les
circumstàncies a escala mundial. Aquesta reducció de l’activitat de promoció ha suposat la
generació de romanents a finals de l’exercici, es
tracta de recursos provinents de la recaptació
de l’impost turístic que l’Agència preveu aplicar
en el decurs dels dos exercicis següents.
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5.1 Pressupost d’ingressos 2021

ACT. Pressupost d’ingressos liquidat 2021

De manera resumida, el pressupost inicial d’ingressos 2021, la seva evolució al llarg de l’exercici i la seva liquidació és la següent:

PRESSUPOST
2020

Liquidat

PRESSUPOST
2021

Inicial Aprovat
-CD 22/12/2020
pressupost prorrogat-

Final

Liquidat

%
VARIACIÓ

Ajustaments

Drets
liquidats Ec.

48.838.541,01

24.000.000,00

46.596.159,27

46.596.159,27

0,00

46.596.159,27

-4,59%

5.389.004,67

2.000.000,00

12.408.083,52

12.408.083,52

0,00

12.408.083,52

130,25%

1. Capítol IV ordinari

2.164.504,67

2.000.000,00

108.942,00

108.942,00

0,00

108.942,00

-94,97%

2. Capítol IV. Ajuts covid
al sector turístic MPP21

3.224.500,00

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00
0,00

241,14%

0,00

0,00

1.299.141,52

1.299.141,52

0,00

1.299.141,52

100,00%

43.449.536,34

22.000.000,00

34.188.075,75

34.188.075,75

0,00

34.188.075,75

-21,32%

1. Impost turístic activitat
promoció

25.449.536,34

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

-13,55%

2. Impost turístic. Ajuts
covid al sector turístic/
retorn a l’activitat, promoció
dels romanents avançats,
ampliació de línies d’Ajuts

18.000.000,00

0,00

11.978.329,36

11.978.329,36

0,00

11.978.329,36

-33,45%

3. Impost turístic. Ajuts covid
bonus turístic Estalviatge

0,00

0,00

200.858,48

200.858,48

0,00

200.858,48

100,00%

4. Capítol VIII

0,00

0,00

8.887,91

8.887,91

0,00

8.887,91

100,00%

1.205.938,00

0,00

1.180.454,80

1.180.454,80

0,00

1.180.454,80

-2,11%

292.413,75

300.000,00

300.000,00

259.342,85

-30.571,94

228.770,91

-11,31%

50.336.892,76

24.300.000,00

48.076.614,07

48.035.956,92

-30.571,94

48.005.384,98

-4,57%

1. Del Dept. d’Empresa
i Treball

3. Capítol IV Ajuts covid
bonus turístic Estalviatge

2. Recursos provinents de
l’impost turístic ATURISME

TRANSF. PENDENTS
D’APLICAR
1,93%

APORTACIONS
ALTRES ENTITATS
2,41%

CAP. IV ORDINARI
0,22%

IT PROMOCIÓ
44,93%

1. TRANSFERÈNCIES
GENERALITAT, APORTACIONS
I INGRESSOS PROPIS
1. TRANSFERÈNCIES
GENERALITAT

INGRESSOS
PROPIS
0,53%

- liquidat
2021/2020 -

AJUTS SECTOR
TURÍSTIC COVID
49,98%

Comparació dels pressupostos d’ingressos liquidats 2021-2020

25.000.000,00

20.000.000,00

TOTAL 2
TOTAL 1. + 2.

1.593.039,45

0,00

947.207,98

947.207,98

-947.207,98

0,00

-40,54%

1.593.039,45

0,00

947.207,98

947.207,98

-947.207,98

0,00

-40,54%

51.929.932,21

24.300.000,00

49.023.822,05

48.983.164,90

-977.779,92

48.005.384,98

-5,67%

0,00

Cap. IV ordinari

IT promoció

Ajuts sector
turístic covid

Aport. altres entitats

PARTIDES
ANY 2021 LIQUIDAT

ANY 2020 LIQUIDAT

Ingressos propis

1.593.039,45

947.207,98

292.413,75

259.342,85

1.205.938,00

1.180.454,80

21.224.500,00

24.478.329,36

25.449.536,34

5.000.000,00

2. TRANSFERÈNCIES
PENDENTS D’APLICAR
1. TRANSF. PENDENTS
D’APLICAR GENÈRIQUES

10.000.000,00

22.008.887,91

TOTAL 1

15.000.000,00

2.164.504,67

3. INGRESSOS PROPIS

108.942,00

2. APORTACIONS
D’ALTRES ENTITATS

PRESSUPOST
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5.2 Pressupost de despeses 2021

ACT pressupost de despeses aplicat 2021

De manera resumida, el pressupost inicial de despeses 2021, la seva evolució al llarg de l’exercici i
la seva aplicació és la següent:

PRESSUPOST
2020

Inicial Aprovat
-CD 22/12/2020
pressupost
prorrogat-

Aplicat

5.738.575,12

Aplicat

5.737.317,90

5.602.686,72

Ajustaments

0,00

Obligacions
reconegudes Ec.

5.602.686,72

11.860.167,28

11.125.921,75

20.919,98

11.146.841,73

-8,17%

2.1 Màrqueting
d’experiències

1.025.549,16

1.181.438,00

1.198.279,87

1.005.744,93

20.919,98

1.026.664,91

-1,93%

2.2 Màrqueting relacional

7.447.059,89

7.528.942,28

7.270.489,79

6.995.805,32

0,00

6.995.805,32

-6,06%

2.3 Marca Catalunya i
comunicació corporativa

125.660,27

295.900,00

202.520,55

175.442,99

0,00

175.442,99

39,62%

2.5 Aliances i relacions
comercials

115.409,92

295.787,80

73.866,84

55.668,39

0,00

55.668,39

-51,76%

2.739.840,41

1.624.569,45

2.639.385,80

2.450.999,57

0,00

2.450.999,57

-10,54%

2.7 Catalunya Convention
Bureau

189.454,26

475.200,00

172.218,52

167.051,60

0,00

167.051,60

-11,82%

2.8 Cultura corporativa i
suport al màrqueting del
sector

448.366,47

352.100,00

283.252,25

260.482,52

0,00

260.482,52

-41,90%

2.9 Gestió de l’estratègia

24.027,38

0,00

20.153,66

14.726,43

0,00

14.726,43

-38,71%

1.589.498,91

1.415.585,72

1.756.345,72

1.299.414,69

0,00

1.299.414,69

-18,25%

225.288,05

279.624,01

256.469,99

222.143,90

0,00

222.143,90

-1,40%

0,74%
TIC

4,31%

CULTURA
CORPORATIVA

0,86%

CCB

MARCA
CATALUNYA
I COMUNICACIÓ
CORP.

ALIANCES
I RELACIONS
COMERCIALS

0,55%

0,58%

0,18%

GESTIÓ DE
L’ESTRATÈGIA

MERCATS
INTERNACIONALS

0,05%

8,13%

ACT pressupost de despeses per programes aplicat 2021 i 2020
12.000.000,00
11.000.000,00
10.000.000,00
9.000.000,00

7.000.000,00

Estructura
Mq.
Mq.
d’experiències relacional

Marca
Aliances i
Mercats
Catalunya
relacions internacionals
i comunicació comercials
corp.

CCB

Cultura
Gestió de
corporativa l’estratègia

PROGRAMES
ANY 2021 APLICAT

ANY 2020 APLICAT

TIC

Projectes
europeus

11.900.500,00

0,00

225.288,05

1.589.498,91

222.143,90

0,00

24.027,38

1.000.000,00

14.726,43

2.000.000,00

448.366,47

3.000.000,00

260.482,52

4.000.000,00

189.454,26

5.000.000,00

1.299.414,69

6.000.000,00

167.051,60

52,36%

8.000.000,00

2.739.840,41

60.973.087,04

100,00%

2.450.999,57

30.822.419,98

42.702.000,00

115.409,92

30.150.667,06

30.801.500,00

55.668,39

49.023.822,05

11.900.500,00

125.660,27

24.300.000,00

29.413.521,16

175.442,99

19.789.324,39

5.112.277,62

7.447.059,89

0,00

6.995.805,32

TOTAL 1. + 2. + 3. + 4. + 9.

23,20%

PROJECTES
EUROPEUS

1.025.549,16

9. ACCIONS DE SUPORT A
LA INVERSIÓ, MILLORA I
DESENVOLUPAMENT DEL
SECTOR TURÍSTIC

3,34%

MQ. RELACIONAL

1.005.744,93

4. PROJECTES
EUROPEUS

MQ. DʼEXPERIÈNCIES

-4,38%

11.753.937,53

3. TECNOLOGIA DIGITAL

39,48%

- aplicat
2021/2020 -

12.115.367,76

2.6 Mercats internacionals

ACCIONS DE SUPORT
(AJUTS AL SECTOR)

%
VARIACIÓ

5.859.169,67

2. MÀRQUETING
D’EXPERIÈNCIES,
RELACIONAL...

5.859.169,67

Final

18,58%

5.602.686,72

1. ESTRUCTURA

PRESSUPOST
2021

ESTRUCTURA

EUR
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Accions
de suport
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AnnexCalendari
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GENER
DATA
INICI

DATA
FINAL

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

1/1/21

31/1/21

Altres accions

Outdoor Active Alemanya

Online

Europa Central

Marca Catalunya

1/1/21

31/12/21

Altres accions

Landing Catalunya, hola
família!

Online

Catalunya

Turisme Familiar

21/1/21

21/1/21

Presentació

Formació per al personal
de Pac Group

Moscou

Països de l'Est

Marca Catalunya

27/1/21

Esdeveniments de
tercers

Assemblea ANTOR

Tòquio

Fira virtual de turisme i
tecnologia organitzada per
Pabellón 8

Online

Espanya i Portugal

Marca Catalunya

International Bicycle Tourism Conference

Online

Benelux

Cicloturisme a Catalunya

26/1/21

Àsia-Pacífic

FEBRER
DATA
INICI

DATA
FINAL

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

1/2/21

31/12/21

Acció de
comunicació

4 reportatges amb revista
Ziklo sobre Les Garrigues,
Berguedà, Pobla de Segur
i Penedès

Catalunya

Espanya i Portugal

Cicloturisme

2/2/21

2/2/21

Webinar

Webinar: Formació al
personal de Miki Travel

Online

Xina

Marca Catalunya

8/2/21

8/2/21

Webinar

Formació per al personal
de TO Vremia Tour

Online

Rússia i Països de
l'Est

Marca Catalunya

12/2/21

12/2/21

Acció de
formació

NECSTouR - Formes
d’adaptar-se a la pandèmia covid-19

Online

Benelux

Sostenible

12/2/21

13/2/21

Press trip

ITW - M6

Barcelona

França

Marca Catalunya

18/2/21

18/2/21

Presentació

Formació per al personal
de 1001 tour (AAVV)

Moscou

Rússia i Països de
l'Est

Marca Catalunya

20/2/21

27/2/21

Fira

Ferie for Alle online

Herning

Països Nòrdics

Marca Catalunya

Online

Sud-amèrica

Turisme Esportiu

Marca Catalunya

26/1/21

27/1/21

Esdeveniments de
tercers

27/1/21

28/1/21

Esdeveniments de
tercers

27/1/21

27/1/21

Esdeveniments de
tercers

Assamblea General de
L'Office

Online

França

Turisme Esportiu

22/2/21

22/2/21

Webinar

Webinar amb Panrotas
sobre Turisme Esportiu

27/1/21

27/1/21

Webinar

Webinar Catalunya TO
Space Travel

Online

Rússia i Països de
l'Est

Marca Catalunya

23/2/21

23/2/21

Àsia-Pacífic

Marca Catalunya

27/1/21

29/1/21

Workshop
directes

Online

Estats Units i
Canadà

Marca Catalunya

Jornada híbrida de
Catalunya a la Council of
Australian Tour-operators a
Queensland (Brisbane)

Online

Workshop Media IMM Virtual North America Edition
2021

Esdeveniment
de tercers

23/2/21

23/2/21

Jornada

Presentació - Barcelona
Sports Management
School

Online

Catalunya

Turisme Esportiu

23/2/21

23/2/21

Acció de
formació

Formació de NECSTouR Tourism Recovery Projects

Online

Benelux

Sostenible

24/2/21

25/2/21

Fira

Destino Aviareps Latam

Diversos de
Sud-amèrica

Sud-amèrica

Marca Catalunya

24/2/21

31/12/21

Acció de
comunicació

Visibilitat a ecktiv.nl de
l’oferta de senderisme i
cicloturisme catalana

Online

Holanda

Cicloturisme
Senderisme

24/2/21

31/12/21

Acció de
comunicació

Visibilitat a hicle.nl de
l’oferta de senderisme i
cicloturisme catalana

Online

Holanda

Cicloturisme
Senderisme

25/2/21

25/2/21

Webinar

Webinar sobre turisme
de golf dedicat al sector
català

Online

Europa Central

Golf Catalunya

26/2/21

28/2/21

Fira

Fira Fio - digital

Montfragüe

Espanya i Portugal

Actiu i Aventura

26/2/21

26/2/21

Acció de
formació

NECSTouR -Turisme i
Recuperació de transports

Online

Benelux

Sostenible

26/2/21

26/2/21

Webinar

Webinar formació AAVV
Expedia

Online

Itàlia i Israel

Marca Catalunya

143

144

Agència Catalana de Turisme

Agència Catalana de Turisme

MARÇ

MARÇ

DATA
INICI

DATA
FINAL

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

DATA
INICI

DATA
FINAL

1/3/21

30/6/21

Roadshow

TSS Group Digitale
Weltreise

Online

Europa Central

Marca Catalunya

23/3/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Campanya amb ambassadors per incentivar la
represa i transformació
innovadora dels congressos a Catalunya

Online

Multimercat

Catalunya Convention
Bureau

1/3/21

2/3/21

2/3/21

Programa
Europeu

CHARM Final Conference

Online

Orient Mitjà

Pobles amb Encant

2/3/21

2/3/21

Jornada de
treball

Reunió i presentació VIR

Online

Europa Central

Marca Catalunya

2/3/21

2/3/21

Webinar

Webinar Expedia AAVV
França

Online

França

Marca Catalunya

Costa Daurada

Itàlia i Israel

Enoturisme Catalunya,
Experiències Gastronòmiques

Online

Catalunya

Turisme Familiar
Marca Catalunya

3/3/21

5/3/21

Press Trip

PT COL Bell'Europa Ruta
del Vermut

4/3/21

4/3/21

Jornada

Jornada coordinadors
turisme familiar

Online

Rússia i Països de
l'Est

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

25/3/21

Workshop
directe

WS IGTM Links

Online

Regne Unit i Irlanda,
Països Nòrdics i
Europa Central

Golf Catalunya

23/3/21

23/3/21

Accions de
comunicació

Webinar Tourspain Orient
Mitjà

Online

Orient Mitjà

Catalunya Premium

23/3/21

23/3/21

Esdeviments
de tercers

Festival Vuelta al Mundo

Online

Europa Central

Actiu i Aventura

23/3/21

23/3/21

Webinar

Webinar mercats GCC

Online

Emirats Àrabs

Catalunya Premium

Online

Estats Units i
Canadà

Educacional

23/3/21

23/3/21

Webinar

Webinar Worldstrides Explorica teachers exchange

23/3/21

23/3/21

Webinar

Meetings & Sports

Online

Catalunya

Catalunya Convention
Bureau

23/3/21

23/3/21

Webinar

Webinar mercats GCC

Online

Emirats Àrabs

Catalunya Premium

Online

Estats Units i
Canadà

Educacional

23/3/21

23/3/21

Webinar

Webinar Worldstrides Explorica teachers exchange

24/3/21

25/3/21

Esdeviments
de tercers

Adventure Elevate EU
(ATTA) - Taula rodona
sobre Catalunya vers la
sostenibilitat

Online

Multimercat

Multimarca

25/3/21

25/3/21

Acció de
formació

Formació de NECSTouR
-Programa Horizon Europe

Online

Diversos d'Europa

Benelux

25/3/21

26/3/21

Workshop
directe

Workshop Voyage virtuel
au coeur de la Costa
Brava et des Pyrénées de
Gérone

Online

França

Premium
Catalunya Convention
Bureau Turisme Familiar

4/3/21

4/3/21

Webinar

Webinar Catalunya TO
Vremia Tour

6/3/21

6/3/21

Esdeviments
de tercers

Belgian Travel Blog
Awards

Online

Benelux

Grand Tour de Catalunya

9/3/21

12/3/21

Presentació

ITB Medical Tourism (virtual) - Presentació

Online

Europa Central

Barcelona Medical Destination

9/3/21

10/3/21

Fira

Fira UdL Treball

Online

Catalunya

Marca Catalunya

9/3/21

12/3/21

Fira

Fira ITB virtual

Online

Europa Central

Marca Catalunya

25/3/21

25/3/21

Webinar

Meetings & Automoció

Online

Catalunya

9/3/21

9/3/21

Esdeviments
de tercers

Catalunya Convention
Bureau

Lliurament premis JATA

Tòquio

Àsia-Pacífic

Marca Catalunya

26/3/21

26/3/21

Webinar

Online

Rússia i Països de
l'Est

Marca Catalunya

9/3/21

9/3/21

Accions
comercials a
tercers

Webinar Catalunya TO
Space Travel

Projecte EU - CHARM i
NECSTouR a la ITB Berlin

Online

Europa Central

Pobles amb Encant

10/3/21

13/3/21

Fira

Fira Bike show virtual

Copenhaguen

Països Nòrdics

Cicloturisme a Catalunya

10/3/21

10/3/21

Esdeviments
de tercers

Panell de discusió a la ITB
NOW 2021

Online

Europa Central

Marca Catalunya

10/3/21

10/3/21

Esdeviments
de tercers

ABTA Travel Marketing
and PR Conference

Online

Regne Unit i Irlanda

Marca Catalunya

10/3/21

10/3/21

Esdeviments
de tercers

Taula Turismo Familiar
de Hosteltur - participació
ACT com a ponent

Online

Espanya i Portugal

Genèric Turisme Familiar

11/3/21

11/3/21

Webinar

Webinar: Presentació
estudi Turisme Esportiu

Online

Catalunya

Turisme Esportiu

11/3/21

11/3/21

Webinar

Webinar: Etat de lieu MICE
en France

Online

França

Catalunya Convention
Bureau

15/3/21

15/3/21

Accions de
comunicació

Familynews 1 - Newsletter
de turisme familiar

Online

Catalunya

Genèric Familiatr

15/3/21

15/3/21

Esdeviments
de tercers

Trobada professional Federació Senderisme d'Occitània i CRT Occitània

Online

França

Senderisme a Catalunya

16/3/21

17/3/21

Esdeviments
de tercers

Pavilhão 3 - Feira Virtual
de Turismo e Tecnologia

Online

Espanya i Portugal

Marca Catalunya

16/3/21

18/3/21

Fira

Fira Mitt

Moscou

Rússia i Països de
l'Est

Marca Catalunya

20/3/21

20/3/21

Esdeviments
de tercers

Maratona Digitale Travelnostop

Online

Itàlia i Israel

Marca Catalunya

23/3/21

25/3/21

Fira

Fira IGTM Links (virtual)

Online

Regne Unit i Irlanda,
Països Nòrdics i
Europa Central

Golf a Catalunya
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1/4/21

ABRIL

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

DATA
INICI

DATA
FINAL

15/4/21

Acció de
formació

E-Learning Golf

Online

Europa Central

Golf a Catalunya

23/4/21

1/4/21

30/4/21

Roadshow

TSS Group Digitale Weltreise Mes d'activitats

Online

Europa Central

Marca Catalunya

6/4/21

6/4/21

Webinar

Webinar a la BWT

Online

Sud-amèrica

Marca Catalunya

8/4/21

8/4/21

Webinar

Formació per al personal
de Pink Elephant (AV)

Online

Rússia i Països de
l'Est

Marca Catalunya

8/4/21

8/4/21

Webinar

Webinar: Ciclisme Esportiu
- Mercat Holandès

Online

Benelux

Cicloturisme Catalunya

14/4/21

Acció de
formació

Analítica Web amb Google
Analytics (Nivell Bàsic) 1a ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

Costa Brava
Barcelona

Europa Central

12/4/21
12/4/21

18/4/21

Press trip

PT Clark Parkin

13/4/21

13/4/21

Acció de
formació

Economia circular: Com
aplicar-la al meu negoci 1a ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

13/4/21

13/4/21

Esdeveniments de
tercers

Participació en la sessió:
Le Marché du Bien-être et
le Thermalisme

Online

França

Marca Catalunya

15/4/21

15/4/21

Webinar

Discover Catalonia: Barcelona and beyond - Barcelona City

Online

Estats Units i
Canadà

Marca Catalunya

15/4/21

16/4/21

Acció de
formació

Storydoing: genera continguts per al teu web - 1a
ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

Online

Catalunya

Cicloturisme Catalunya

Online

Catalunya

Turisme Familiar

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

24/4/21

Esdeveniment
propi

Sant Jordi 2021 celebració
presencial

Tòquio

Àsia-Pacífic

Arts i Cultura

23/4/21

30/9/21

Esdeveniments de
tercers

Campanyes offline al
públic final col·laboració
amb Turespaña

Chengdu
Xián
Pekín

Xina

Marca Catalunya

26/4/21

27/4/21

Acció de
formació

Google my business - posicionament local en el teu
telèfon mòbil - 1a ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

27/4/21

29/4/21

Esdeveniments de
tercers

PATA Annual Summit 2021

Online

Àsia-Pacífic

Marca Catalunya

27/4/21

27/4/21

Esdeveniments de
tercers

Le tourisme durable per
Flockeo

Online

França

Sostenible

28/4/21

29/4/21

Acció de
formació

Com gestionar el canvi en
temps d'incertesa - 1a ed.

Online

Catalunya

Catalunya

29/4/21

29/4/21

Webinar

Presentació i Tast de vi
Virtual

Online

Països Nòrdics

Enoturisme Catalunya

29/4/21

29/4/21

Webinar

Discover Catalonia: Barcelona and beyond - Daytrips
from Barcelona

Online

Estats Units i
Canadà

Marca Catalunya

29/4/21

29/4/21

Webinar

Presentació i Tast de vi
Virtual

Online

Països Nòrdics

Enoturisme Catalunya

29/4/21

29/4/21

Presentació

Presentació Agents de
Viatge Irlanda

Online

Regne Unit i Irlanda

Marca Catalunya

29/4/21

29/4/21

Workshop
directes

Travelmatch

Online

Països Nòrdics

Marca Catalunya

29/4/21

30/4/21

Workshop
directes

WS B2B virtual FVW
Counter Days

Online

Europa Central

Marca Catalunya

29/4/21

29/4/21

Fira

CETT Talent 2021

Online

Catalunya

Marca Catalunya

Acció de
formació

Enoturisme és turisme:
últimes tendències d'enologia i gastronomia

Online

Catalunya

Marca Catalunya

Marca Catalunya

16/4/21

16/4/21

Webinar

Presentació Estudi d'hàbits
d'oci familiar + gamificació

16/4/21

16/4/21

Webinar

Presentació Estudi d'hàbits
d'oci familiar + gamificació

Online

Catalunya

Marca Catalunya

19/4/21

19/4/21

Acció de
formació

Slow Tourism: creació
d'experiències i producte
turístic

19/4/21

23/4/21

Fira

Fira Europe Virtual Travel
Trade Show

Online

Xina

Marca Catalunya

19/4/21

23/4/21

Esdeveniments de
tercers

Setmana del Turisme de
Turisme Flandes

Online

Benelux

Marca Catalunya

20/4/21

22/4/21

Acció de
formació

Analítica Web amb Google
Analytics (Nivell Bàsic) 2a ed.

Online

Catalunya

Catalunya

20/4/21

21/4/21

Accions
comercials a
tercers

Participació a les jornades
directes en línea de la
OET de Polònia

Online

Europa Central

Marca Catalunya

21/4/21

21/4/21

Webinar

Beyond Barcelona: Discover Catalonia - ACTA
Canada - Anglès

Online

Estats Units i
Canadà

Marca Catalunya

21/4/21

21/4/21

Webinar

Beyond Barcelona: Discover Catalonia - ACTA
Canada - Francès

Online

Estats Units i
Canadà

Marca Catalunya

21/4/21

21/4/21

Acció de
formació

Slow Tourism: comunicació
i comercialització de producte turístic - 1a ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

22/4/21

28/4/21

Acció de
formació

Transformació digital: per
on comencem?

Online

Catalunya

Marca Catalunya

22/4/21

23/4/21

Workshop
directes

LTM

Presencial

Països de l'Est

Catalunya Premium

23/4/21

24/4/21

Fira

Fira Fiets & Wandelbeurs
- Digital

Online

Benelux

Actiu i Aventura

30/4/21

6/5/21
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MAIG

DATA
INICI

DATA
FINAL

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

DATA
INICI

DATA
FINAL

1/5/21

30/6/21

Altres accions

NKBV featured destination
landing page

Online

Benelux

Pirineus

11/5/21

1/5/21

31/5/21

Roadshow

TSS Group Digitale
Weltreise Mes premium i
relaxació

Online

Europa Central

Marca Catalunya

1/5/21

31/10/21

Esdeveniments de
tercers

Festivals de Senderisme
dels Pirineus

Pirineus

Catalunya; Espanya

Senderisme

1/5/21

31/5/21

Accions
comercials
pròpies

Partenariat multicanal amb
Carrefour Voyages

Online

França

Platja en Família

1/5/21

31/7/21

Accions
comercials a
tercers

Col·laboració amb Ecktiv

Online

Benelux

Cicloturisme

3/5/21

5/5/21

Acció de
formació

Analítica Web amb Google
Analytics (Nivell Avançat)

Online

Catalunya

Catalunya

Accions
comercials
pròpies

Desenvolupament de
negoci canals: PROWEB
(canal comercial per
als Comités Empresa),
CARREFOUR VOYAGES,
CARREFOUR TICKETS
(canal comercial venta
d’experiències/activitats)

Online

3/5/21

4/5/21

31/5/21

4/5/21

Esdeveniments de
tercers

Participació, en el marc
de la Presidència de
NECSTouR, en la European Regions For Smart
Communities, organitzada
per la regió d’Alentejo
sota la Presidència EU de
Portugal, presentant les
prioritats de les regions
en la recuperació de la
industria turística

Online

França

Multimercat

Marca Catalunya

Sostenible

4/5/21

5/5/21

Fira

Fira d'ocupació URV

Online

Catalunya

Marca Catalunya

5/5/21

5/5/21

Acció de
formació

Com crear una estratègia
de continguts per arribar al
cor del meu client -1a ed.

Online

Catalunya

Catalunya

5/5/21

5/5/21

Esdeveniments de
tercers

L'ACT presideix l'Assemblea General de NECSTouR extraordinària

Online

Multimercat

Sostenible

5/5/21

5/5/21

Webinar

Webinar enogastronòmic
online amb Primetour

Online

Sud-amèrica

Catalunya Premium

6/5/21

6/5/21

Webinar

Sessió Novetats afiliats
2021 (sessió 1)

Online

Multimercat

Totes les marques

6/5/21

6/5/21

Webinar

Webinar: Catalunya, una
perspectiva amb Touristik
Aktuell

Online

Europa Central

Grand Tour

Webinar

Presentació Catalunya
enoturística i tast amb
Torres

online

7/5/21

Acció de
formació

La gamificació com a
estratègia d'innovació en
turisme

Online

10/5/21

12/5/21

Acció de
formació

Aprèn a crear noves experiències turístiques - 1a ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

11/5/21

13/5/21

Fira

Fira UITT

Kíiv

Rússia i Països de
l'Est

Marca Catalunya

11/5/21

11/5/21

Acció de
formació

Turisme esportiu accessible

Online

Catalunya

Catalunya

11/5/21

11/5/21

Workshop
directes

China European
Marketplace (CEM)

Online

Xina

Marca Catalunya

6/5/21
7/5/21

6/5/21

Països Nòrdics
Catalunya

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

11/5/21

Esdeveniments de
tercers

Web-café ATD: Tourisme
durable et les mobilités
aternatives

Online

França

Sostenible

11/5/21

11/5/21

Esdeveniments de
tercers

Skycanner: Situació del
sector aeri

Online

França

Marca Catalunya

11/5/21

11/5/21

Esdeveniments de
tercers

China European
Marketplace 2021

Online

Xina

Marca Catalunya

13/5/21

13/5/21

Presentació

Presentació de Girona
i Vins de l’Empordà

Beijing

Xina

Marca Catalunya

13/5/21

13/5/21

Acció de
formació

Com fer la transició del
producte turístic presencial a un producte online
- 1a ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

13/5/21

13/5/21

Webinar

Discover Catalonia:
Barcelona and beyond Costa Brava

Online

Estats Units i
Canadà

Marca Catalunya

13/5/21

13/5/21

Webinar

Webinar Noite de Cavas
- Uma experiência da
Codorníu e Catalunha

Online

Sud-amèrica

Enoturisme Catalunya

14/5/21

20/5/21

Acció de
formació

La gamificació com a
estratègia d'innovació en
turisme

Online

Catalunya

Marca Catalunya

15/5/21

15/11/21

Accions de
comunicació

Campanya posicionament internacional marca
Cat (Fet a mida)

Online i offline

Multimercat

Tots els productes

17/5/21

19/5/21

Esdeveniments de
tercers

IMM Travmedia UK 2021

Online

Regne Unit i
Irlanda

Marca Catalunya

18/5/21

18/5/21

Accions de
comunicació

Newsletter BikeItalia: La
Catalogna in bicicletta:
guida sulla Costa Daurada e Terre de l'Ebre

Online

Itàlia

Cicloturisme

18/5/21

1/6/21

Acció de
formació

Organització i gestió
d'esdeveniments virtuals
i híbrids

Online

Catalunya

Marca Catalunya

19/5/21

19/5/21

Esdeveniments de
tercers

Fitur Next - presentació
de la publicació Bones
pràctiques turisme accessible en entorns naturals
i rurals

Madrid

Espanya i Portugal

Accessible
Sostenible

19/5/21

21/5/21

Workshop
inversos

Deluxe Travel Market

S'Agaró

Rússia i Països de
l'Est

Catalunya Premium

19/5/21

23/5/21

Fira

Fira Fitur

Madrid

Espanya i Portugal

Marca Catalunya

Presencial

Espanya i Portugal

Marca Catalunya

20/5/21

20/5/21

Presentació

CEAV Presentació
destinació en el marc de
FITUR

20/5/21

20/5/21

Jornada de
treball

Jornades professionals
de la Universitat Masaryk
de Brno

Brno

Europa Central

Marca Catalunya

20/5/21

20/5/21

Acció de
formació

Disseny de producte:
com crear valor dins de
l'experiència turística? 1a ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

20/5/21

20/5/21

Esdeveniments de
tercers

A-livex

Londres

Regne Unit i
Irlanda

Catalunya Convention
Bureau

20/5/21

20/5/21

Workshop
directes

Matka Workshop Day
Digital

Online

Països Nòrdics

Marca Catalunya

Enoturisme Catalunya
Marca Catalunya
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NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

20/5/21

20/5/21

Workshop
directes

Matka Workshop Day
Digital

Online

Països Nòrdics

Marca Catalunya

20/5/21

20/5/21

Webinar

Sessió Novetats afiliats
2021 (sessió 2)

Online

Multimercat

Totes les marques

21/5/21

21/5/21

Esdeveniments de
tercers

Fitur Tech - Presentació
de la gamificació en
turisme familiar

Madrid

Internacional

Genèric Turisme Familiar

Esdeveniments de
tercers

Fitur - UNWTO Corner
Membres Afiliats: Presentació com a Presidència
de NECSTouR sobre el
rol de les DMOs en la
recuperació, regeneració
i resiliència de les destinacions.

21/5/21

21/5/21

Madrid

Multimercat

Sostenible

Participació en la reunió
de la Junta Directiva dels
Membres Afiliats de la
OMT com a Presidència
de NECSTouR

Presencials

Multimercat

Sostenible

21/5/21

21/5/21

Esdeveniments de
tercers

21/5/21

21/5/21

Altres accions

Presentació 1st Edition
THL C 2021

Online

Europa Central

Marca Catalunya

21/5/21

21/5/21

Presentació

Gamificació en el turisme
familiar a FITUR

Madrid

Espanya i Portugal

Turisme Familiar

25/5/21

27/5/21

Acció de
formació

Com millorar la sostenibilitat del teu negoci: les
10 claus de les empreses
d'ecoturisme del futur

Online

Catalunya

Catalunya

25/5/21

25/5/21

Presentació

Formacion para el nuevo
personal de TBS (AAVV)

Moscou

Països de l'Est

Marca Catalunya

Esdeveniments de
tercers

L'ACT Presideix, en el
marc de NECSTouR,
la reunió amb la Sra.
Simeona Manova,
Membre de Cabinet de la
Comissària Ferreria de
DG REGIO de la CE

Online

Multimercat

Sostenible

Acció de
formació

El branding de les destinacions turístiques i com
les empreses del sector
en poden treure profit 1a ed.

Online

Catalunya

Catalunya

Online

Multimercat

Sostenible

25/5/21

26/5/21

25/5/21

26/5/21

26/5/21

26/5/21

Esdeveniments de
tercers

l'ACT Presideix, en el
marc de NECSTouR, la
Sra. Valentina Superti,
Directora Turisme i Proximitat de la DG GROW de
la CE junt a alguns membres del Comitè Executiu
de NECSTouR

26/5/21

26/5/21

Webinar

Webinar "Cataluña, un
lugar hecho a tu medida"
(Hosteltur)

Online

Espanya i Portugal

Marca Catalunya

26/5/21

26/5/21

Webinar

Webinar propi

Cataluña, un
lugar hehco a
tu medida_Hostetur

Espanya i Portugal

Marca Catalunya

27/5/21

27/5/21

Esdeveniments de
tercers

Webinar: Présentation
Étude + Offre Webedia

Online

França

Marca Catalunya

MAIG
DATA
INICI

DATA
FINAL

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

Online

Multimercat

Accessible

27/5/21

27/5/21

Esdeveniments de
tercers

Premi Design For All
Foundation - menció
especial en la categoria
"Projectes, propostes,
iniciatives, metodologies i
estudis" per al Manual de
Turisme per a Tothom

27/5/21

27/5/21

Esdeveniment propi

Strengthening the
mediterranean tourism

Online

Med Peals regions

Turisme cultural

27/5/21

27/5/21

Webinar

Discover Catalonia:
Barcelona and beyond
- Food and wine in
Catalonia

Online

Estats Units i
Canadà

Enoturisme Catalunya

27/5/21

27/5/21

Programa
Europeu

Projecte MEDPEARLS B2B Networking

Online

Med Peals regions

Sostenible

28/5/21

28/5/21

Acció de
formació

Accessibilitat al Medi
Natural i Rural

Online

Catalunya

Marca Catalunya

28/5/21

28/5/21

Webinar

Presentació Destino
Catalunya

Online

Sud-amèrica

Marca Catalunya
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DATA
INICI

DATA
FINAL

1/6/21

1/6/21
1/6/21

1/6/21

1/6/21
1/6/21

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

DATA
INICI

DATA
FINAL

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

1/6/21

Acció de
formació

Què pot fer la meva
empresa per promoure i
assolir els ODS? - 1a ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

11/6/21

13/6/21

Fira

Fira B-Travel

Barcelona

Catalunya

Marca Catalunya

30/6/21

Roadshow

TSS Group Digitale Weltreise Mes cultural

Online

Europa Central

Marca Catalunya

11/6/21

11/6/21

Acció de
formació

Com planificar una destinació turística sostenible

Online

Catalunya

Marca Catalunya

Campanya primavera-estiu Catalunya, hola
família!

11/6/21

13/6/21

Press Trip

Blogtrip Happy Ohanna

Espanya

Espanya i Portugal

Platja en Família

15/9/21

Accions de
comunicació

Online

Espanya i França

Turisme Familiar

11/6/21

13/6/21

Press Trip

Blogtrip Johanna Rola

Espanya

Espanya i Portugal

Natura i Muntanya en
Família

31/7/21

Accions de
comunicació

Campanya Enogastronomia sud de França amb
La Provence: 3 articles +
bàners + 3 posts XXSS

Online

França

Experiències Gastronòmiques

15/6/21

15/6/21

Roadshow

Roadshow Grand Tour
UE

Berlín

Europa Central

Grand Tour

16/6/21

Regne Unit i
Irlanda

Actiu i Natura

Multimercat

Catalunya Convention
Bureau

TTG Return to Touring &
Adventure Festival 2021

Online

Esdeveniments de
tercers

Online

Accions de
comunicació

#CatalunyaInspires,
campanya d'influencers
MICE

15/6/21

15/6/21

Àsia-Pacífic

Marca Catalunya

Multimercat

Catalunya Convention
Bureau

Workshop virtual amb
operadors Sud-est Asiàtic

Online

Esdeveniments de
tercers

Online

Accions de
comunicació

Campanya comunicació
Catalyst for Meetings &
Events

15/6/21

Sallent

Catalunya

Marca Enoturisme
Catalunya
Hotels Gastronòmics
Experiències Gastronòmiques
Arts i Cultura

31/12/21
31/12/21

15/6/21

15/6/21

Jornada

Reunió tècnica afiliats
Enogastronomia i Arts i
Cultura

16/6/21

16/6/21

Esdeveniments de
tercers

Networking Event Belgian
Travel Blog Awards

Mechelen

Benelux

Grand Tour de Catalunya

16/6/21

17/6/21

Esdeveniments de
tercers

Workshop Virtual 'España
con los 5 sentidos' Brasil

Online

Sud-amèrica

Marca Catalunya

16/6/21

17/6/21

Workshop
directes

F2F Spagna

Online

Itàlia i Israel

Marca Catalunya

17/6/21

17/6/21

Webinar

Sessió Novetats afiliats
2021 (sessió 4)

Online

Multimercat

Totes les marques

17/6/21

17/6/21

Webinar

Webinar Cataluña, un
lugar hecho a tu medida
(bookingfax)

Online

Espanya i Portugal

Marca Catalunya

17/6/21

17/6/21

Webinar

Cataluña, un lugar
hecho a tu medida_
Bookingfax

Online

Espanya i Portugal

Marca Catalunya

17/6/21

17/6/21

Jornada

Reunió Tècnica Afilats
Turisme Esportiu,
Cicloturisme i Golf

Santa Susanna

Catalunya

Turisme Esportiu, Cicloturisme a Catalunya,
Golf a Catalunya

18/6/21

20/6/21

Press Trip

Blogtrip María José
Cayuela

Espanya

Espanya i Portugal

Natura i Muntanya en
Família

21/6/21

21/6/21

Jornada

Mice Tic Day

Barcelona

Catalunya

Catalunya Convention
Bureau

22/6/21

23/6/21

Press Trip

PT France 2 PN Cap de Creus

Espanya

França

Ecoturisme

Marca Catalunya

22/6/21

22/6/21

Roadshow

Roadshow Grand Tour
UE

París

França

Grand Tour

23/6/21

31/7/21

Accions de
comunicació

Campanya posicionament marca Ca
(Fet a mida)

Online i offline

Catalunya

Tots els productes

23/6/21

23/6/21

Accions de
comunicació

Webinar Trade event in
Dubai - Tourspain Orient
Mitjà

Online

Orient Mitjà

Catalunya Premium

1/6/21

1/6/21

Esdeveniments de
tercers

L’ACT presideix el Comitè
Executiu del NECSTouR

Online

Multimercat

Sostenible

1/6/21

30/9/21

Esdeveniments de
tercers

XXSS OETs nòrdiques

Online

Països Nòrdics

Grand Tour de Catalunya

1/6/21

1/6/21

Esdeveniments de
tercers

Digital Travel APAC Summit 2021

Online

Àsia-Pacífic

Marca Catalunya

2/6/21

11/7/21

Press Trip

PT Tauchmagazin Silent
World

Costa Brava

Europa Central

Actiu i Aventura

3/6/21

3/6/21

Acció de
formació

Oficines de Turisme i
Accessibilitat

Online

Catalunya

Marca Catalunya

3/6/21

3/6/21

Webinar

Sessió Novetats afiliats
2021 (sessió 3)

Online

Catalunya

Totes les marques

3/6/21

3/6/21

Webinar

Sessió Novetats afiliats
2021 (sessió 3)

Online

Multimercat

Totes les marques

4/6/21

5/6/21

Fira

Fira Vakantiebeurs virtual

Utrecht

Benelux

Marca Catalunya

7/6/21

Acció de
formació

Smart Cities
i accessibilitat

Online

Catalunya

Marca Catalunya

13/6/21

Esdeveniments de
tercers

Col·laboració en la
setmana dedicada a
Catalunya a les XXSS de
l'OET d'Estocolm per al
mercat suec

Online

Països nòrdics

8/6/21

Esdeveniments de
tercers

ETOA City Fair

Online

Regne Unit i
Irlanda

Marca Catalunya

Online

Catalunya

7/6/21

7/6/21

8/6/21

JUNY

Marca Catalunya

8/6/21

8/6/21

Acció de
formació

Social Selling (LinkedIn)
per guanyar eficàcia i
eficiència comercial

9/6/21

10/6/21

Altres accions

Comitè Direcció Projecte
Europeu Med Pearls

Online

Europa Central

Marca Catalunya

10/6/21

10/6/21

Presentació

Catalunya ReStart Demanda

Online

Mercats emissors

Marca Catalunya

Online

Europa Central

Marca Catalunya

Online

Estats Units i
Canadà

Premium

10/6/21

10/6/21

Webinar

Webinar: Catalunya,
una alternativa per a les
properes vacances amb
l’OET de Suïssa

11/6/21

12/6/21

Fira

Luxury Vacations 2021
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DATA
INICI

DATA
FINAL

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

DATA
INICI
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NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

23/6/21

23/6/21

Webinar

Webinar mercats GCC

Online

Emirats Àrabs

Catalunya Premium

1/7/21

31/7/21

Press trip

PT M6 Cadaqués - CB

Espanya

França

Marca Catalunya

24/6/21

24/6/21

Esdeveniments de
tercers

Assemblea General de
l'ADONET

París

França

Marca Catalunya

1/7/21

1/9/21

Accions de
comunicació

Campanya a XXSS
Travelling Pirineus

Online

Multimercat

Pirineus

24/6/21

24/6/21

Esdeveniments de
tercers

Esdeveniment amb
agents de viatge H10
Berlin Ku'Damm

Berlín

Europa Central

Marca Catalunya

31/8/21

Accions de
comunicació

Campanya Barris
i Viles Marineres
a mitjans del Sud
de França

Online

França

Barris i Viles Marineres

24/6/21

24/6/21

Esdeveniments de
tercers

Web-café ATD: La
problématique du dernier
kilomètre

Online

França

Marca Catalunya

24/6/21

24/6/21

Esdeveniments de
tercers

C&IT Recovery Forum

Londres

Regne Unit i
Irlanda

Catalunya Convention
Bureau

Online

Multimercat

Sostenible

25/6/21

27/6/21

Press Trip

Blogtrip El mundo de
Cuca

Espanya

Espanya i Portugal

Platja en Família

25/6/21

25/6/21

Accions de
comunicació

Campanya amb Traveller
Made - newsletter

Online

Multimercat

Catalunya Premium

Online

França

Arts i Cultura

1/7/21

1/7/21

1/7/21

Esdeveniments de
tercers

L’ACT va presidir en el
marc de NECSTouR el
webinar de la Declaració
de Barcelona, Better Places to Live, Better Places
to Visit, from Principles to
Actions i va presentar les
diferents iniciatives que
integren el resident com
a target principal

1/7/21

1/7/21

Webinar

Sessió Novetats afiliats
2021 (sessió 5)

Online

Multimercat

Totes les marques

2/7/21

2/7/21

Esdeveniments de
tercers

Les Rencontres Media

Online

França

Marca Catalunya

2/7/21

5/7/21

Press trip

Blogtrip 2 Papas in Oz

Espanya

Espanya i Portugal

Platja en Família

4/7/21

4/7/21

Press trip

ITW Europe 1

França

França

Grand Tour

28/6/21

28/6/21

Webinar

Webinar Catalunya patrimoni cultural / Dalí Tour
Operador Terra Nobilis Storia Mundi

28/6/21

1/7/21

Fira

Fira IBTM Wired

Online

Europa Central

Catalunya Convention
Bureau

28/6/21

1/7/21

Press Trip

Blogtrip Anna Crack

Espanya

Espanya i Portugal

Platja en Família

28/6/21

2/7/21

Press Trip

Catalunya Inspires Sina Bünte

Espanya

Europa Central

Catalunya Convention
Bureau

5/7/21

19/7/21

Workshops Virtuals de
GITF

Online

Xina

Marca Catalunya

29/6/21

29/6/21

Roadshow

Roadshow Grand Tour
UE_Presentació creadors
de contingut online

Esdeveniments de
tercers

Madrid

Espanya i Portugal

Grand Tour

6/7/21

6/7/21

Webinar: Votre voyage
de noces

Online

França

Marca Catalunya

29/6/21

29/6/21

Roadshow

Roadshow Grand Tour
UE_Esmorzar premsa

Esdeveniments de
tercers

Madrid

Espanya i Portugal

Grand Tour

6/7/21

16/7/21

Press trip

Bèlgica

Benelux

Platja en Família

Benchmark

Benchmark Enogastronomia Pallars Jussà

Catalunya

Enoturisme Catalunya,
Experiències Gastronòmiques, Hotels Gastronòmics

Blogtrip
Withkidsontheroad

6/7/21

6/7/21

Jornades

Reunió tècnica d'afiliats
a Catalunya Premium i a
Ciutats, Pobles i Viles

Sitges

Catalunya

Catalunya Premium, Ciutats i Viles amb Caràcter,
Pobles amb Encant i
Barris i Viles Marineres

8/7/21

9/7/21

Webinar

Webinar Catalunya recuperació del turisme

Online

Països Nòrdics

Marca Catalunya

8/7/21

8/7/21

Jornades

Reunió Tècnica afiliats
Actiu - Natura

Online

Catalunya

Actiu i Aventura, Senderisme a Catalinya i
Ecoturisme

8/7/21

8/7/21

Presentació

GTM Boardrooms
Catalonia

Fort Lauderdale

Estats Units i
Canadà

Catalunya Premium

9/7/21

9/7/21

Esdeveniments de
tercers

Presentació

Tòquio

Àsia-Pacífic

Marca Catalunya

12/7/21

20/7/21

Press trip

PT Camí Ignasià i Via
Verda Costa Brava

Terres de Lleida, Paisatges
de Barcelona,
Costa Brava

Europa Central

Actiu i Aventura

12/7/21

15/7/21

Accions
comercials
pròpies

Presentació Catalunya
reStart Orient Mitjà

Abu Dhabi i
Dubai

Orient Mitjà

Catalunya Premium

14/7/21

30/9/21

Altres accions

Presentació candidatura
PATA GOLD AWARDS
2021 - The Legends of
Catalonia Campaign

Online

Àsia-Pacífic

Marca Catalunya

30/6/21

30/6/21

Pallars Jussà
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DATA
INICI

DATA
FINAL

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

14/7/21

14/7/21

Webinar

Webinar Destinació Catalunya - Estilo Plus

Online

Sud-amèrica

Marca Catalunya

15/7/21

Webinar

Sessió Novetats afiliats
2021 (sessió 6)

Online

Multimercat

Totes les marques

17/7/21

Workshops
directes

WS Spanien Erleben

Online

Europa Central
Estats Units
i Canadà

Marca Catalunya

16/7/21

Accions de
comunicació

Familynews 2 - Newsletter de turisme familiar

Online

Catalunya

Turisme Familiar

15/7/21
16/7/21
16/7/21
19/7/21

22/7/21

Fira

Fira ILTM Àsia-Pacífic virtual

Online

Àsia-Pacífic

Catalunya Premium

19/7/21

23/7/21

Press trip

PT Grand Tour de Cataluña - Daniel Illescas

Espanya

Espanya i Portugal

Grand Tour

21/7/21

21/7/21

Roadshow

Roadshow Grand Tour
UE London

Londres

Regne Unit
i Irlanda

Grand Tour

Singapur
Online

Àsia-Pacífic

Premium

21/7/21

22/7/21

Esdeveniment
propi

Catalonia Lounge a Singapur (dins del marc de
la ILTM Àsia 2021)

25/7/21

1/8/21

Press trip

PT Ruta en Família_
destinació familiar
Costa Brava

Catalunya

Espanya i Portugal

Platja en Família

25/7/21

8/8/21

Press trip

PT Camping 6TER

Espanya

França

Marca Catalunya

27/7/21

28/7/21

Esdeveniments
de tercers

Workshop virtual amb
operadors d'Austràlia i de
Nova Zelanda

Online

Àsia-Pacífic

Marca Catalunya

27/7/21

27/7/21

Presentació

Presentació Newcastle
Airport

Newcastle

Regne Unit i
Irlanda

Marca Catalunya

Altres accions

Acció promocional amb
AAVV i agents MICE durant el partit VfB Stuttgart
- FC Barcelona

Stuttgart

Europa Central

Marca Catalunya

31/7/21

31/7/21

AGOST
DATA
INICI

DATA
FINAL

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

Acció promocional amb
AAVV i agents MICE
durant el partit Red Bull
Salzburg - FC Barcelona

Salzburg

Europa Central

Marca Catalunya

4/8/21

4/8/21

Altres
accions

7/8/21

8/10/21

Workshops
directes

Workshop GTM

Fort Lauderdale

Estats Units i
Canadà

Catalunya Premium

8/8/21

8/12/21

Workshops
directes

Virtuoso Travel Week
online

Online

Estats Units i
Canadà

Catalunya Premium

10/8/21

10/8/21

Press trip

PT Art & Décoration

França

França

Arts i Cultura

12/8/21

12/10/21

Workshops
directes

USTOA Conference
marketplace

San Diego

Estats Units i
Canadà

Marca Catalunya

19/8/21

22/8/21

Famtrip

FT ComeOn Sport

França

França

Turisme Esportiu

28/8/21

Press trip

PT Voyages de Pêche /
Pesca Esportiva - CD/TE

França

França

Turisme Esportiu

25/8/21

25/8/21

Accions de
comunicació

Campanya enogastronomia i Golf PPNN
- Publicació darrer article
Golfbladet (continuïtat
2020)

Països Nòrdics

Suècia

Enogastronomia i Golf

25/8/21

25/8/21

Esdeveniments de
tercers

SMAL Global Travel
reStart 2021

Online

Països Nòrdics

Marca Catalunya

26/8/21

26/8/21

Esdeveniments de
tercers

Webinar a membres del
Sud-est Asiàtic de RIDA
International Travel &
Tourism

Singapur

Àsia-Pacífic

Marca Catalunya

29/8/21

2/9/21

Presentació

Presentacions Grand
Tour a la fira CARAVAN
SALON de Düsseldorf

Düsseldorf

Europa Central

Marca Catalunya

29/8/21

2/9/21

Fira

Fira Emotions

Sevilla

Espanya i Portugal

Catalunya Premium

29/8/21

4/9/21

Press trip

PT Pyrenées Stage Run

Catalunya

Multimercat

Pirineus

30/8/21

02/09/2021

Workshops
directes

WS Antor Noruega

"Stavanger
Bergen
Trondheim
Oslo"

Països Nòrdics

Marca Catalunya

21/8/21
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DATA
FINAL

1/9/21

SETEMBRE

TIPOLOGIA
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LLOC

MERCAT

MARCA

DATA
INICI

DATA
FINAL

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

31/12/21

Altres accions

Col·laboració amb la
federació holandesa de
ciclisme esportiu (NTFU)

Online

Benelux

Cicloturisme

20/9/21

23/9/21

Fira

Fira Iltm Amèrica

Cancún

Nord-amèrica

Catalunya Premium

1/9/21

31/12/21

Altres accions

Pla de Producte de Turisme Familiar

Online

Catalunya

Turisme Familiar

20/9/21

23/9/21

Presstrip

Catalunya

Regne Unit,
França, Alemanya,
Espanya, Benelux

Grand Tour

1/9/21

3/10/21

Accions de
comunicació

Campanya comunicació
Benvinguts a Pagès La
Festa

PT reStart Grand Tour
(5 press trips de les 5
rutes)

Online i Print

Catalunya

Enogastronomia

20/9/21

24/9/21

Adventure Travel World
Summit, Japan (ATTA)

Online

Multimercat

Multimarca

1/9/21

30/9/21

Accions de
comunicació

Ports de muntanya amb
Clàudia Galícia

Online

Multimercat

Pirineus
Cicloturisme
Ciclisme de carretera

Esdeveniments de
tercers

21/9/21

21/9/21

Listex & Sastex

Hampstead

Regne Unit i
Irlanda

Actiu i Aventura

2/9/21

21/10/21

Esdeveniments de
tercers

Esdeveniments de
tercers

Workshops UTE

Guangzhou

Xina

Marca Catalunya

21/9/21

21/9/21

Jornada Cocreació
Mobilitat Accessible

Online

Espanya i Portugal

Accessible

6/9/21

12/9/21

Presstrip

PT Judita Matyásová

Costa Brava

Europa Central

Arts i Cultura

Esdeveniments de
tercers

6/9/21

Workshop
directes

Moscou

Rússia i Països de
l'Est

Països de l'Est
Marca Catalunya

Alpbach

Multimercat

Sostenible

Europa Central

6/9/21

Coral Workshop

7/9/21

9/9/21

Fira

Fira Leisure Otdykh

Moscou

Rússia i Països de
l'Est

8/9/21

8/9/21

Webinars

MICEboard Stream TV
webinar

Online

Alemanya

Online

Brasil

Marca Catalunya

Online

Alemanya

Europa Central

8/9/21

8/9/21

Webinars

Webinar Live Talk Show
do Guru Catalunha

8/9/21

8/9/21

Webinars

MICEboard Stream TV
webinar

9/9/21

Webinars

Webinar Catalunya patrimoni cultural / Miró Tour
Operador Terra Nobilis Storia Mundi

9/9/21

Acció de
formació

Sessió informativa convocàtoria subvencions
creació producte slow
tourism EU_ MED
PEARLS

Online

16/9/21

Presstrip

PT Babel Voyage - TE

Espanya

14/9/21

14/9/21

Esdeveniments de
tercers

Esdeveniment amb
agents de viatge a Hirschaid amb H10 i Iberostar

Hirschaid

Europa Central

Marca Catalunya

14/9/21

16/9/21

Benchmark

Benchmark Virtual
Cicloturisme

Diversos

Eslovènia

Marca Catalunya

Online

Brasil

Catalunya Premium

Brasil

Catalunya Premium

9/9/21

9/9/21
13/9/21

Online

França

Catalunya
França

França

Sostenible

15/9/21

15/9/21

Webinars

15/9/21

15/9/21

Webinars

Catalunha e Primetour
(Primers)

Online

Acció de
formació

Sessió informativa convocàtoria subvencions
creació producte slow
tourism EU_ MED
PEARLS

Online

Catalunya

Marca Catalunya

15/9/21

24/9/21

Esdeveniments de
tercers

21/9/21

24/9/21

Programa
Europeu

AGM NECSTouR Tirol

Alpbach

Europa Central

Marca Catalunya

22/9/21

22/9/21

Webinars

Presentació Catalunya a
Travel Security

Online

Xile

Sud-amèrica

22/9/21

22/9/21

Esdeveniments de
tercers

Trobada interprofessional amb les principals
Oficines de Turisme
transfrontereres (projecte europeu EPirEMed)

Prada de Conflent

Catalunya

Sostenible

22/9/21

22/9/21

Webinars

Presentació Catalunya a
Travel Security

Online

Xile

Catalunya Premium

23/9/21

23/9/21

Webinars

Presentació Catalunya a
Avia Marketing

Online

Colòmbia

Catalunya Premium

23/9/21

24/9/21

Presstrip

PT Vagagond Reiselyst

Noruega

Països Nòrdics

Arts i Cultura

24/9/21

25/9/21

Esdeveniments de
tercers

Catalonia Day

Tòquio

Àsia-Pacífic

Marca Catalunya

24/9/21

26/9/21

Esdeveniments de
tercers

Sea Otter Europe

Girona

Multimercat

Cicloturisme a Catalunya

26/9/21

28/9/21

Famtrip

FT Buy Catalunya - Water Sports & More

Catalunya

Multimercat

Turisme Esportiu

26/9/21

28/9/21

Famtrip

FT Buy Catalunya - Inlad
Sensations

Catalunya

Multimercat

Turisme Esportiu

26/9/21

28/9/21

Famtrip

FT Buy Catalunya - Training Hard

Catalunya

Multimercat

Turisme Esportiu

26/9/21

28/9/21

Famtrip

FT Buy Catalunya - Vineyards with a taste of
the sea

Catalunya

Multimercat

Grand Tour

Marca Catalunya

Catalunha e Primetour
(exclusivo ICs)

15/9/21

21/9/21

L’ACT va presidir
l'Assemblea General i
Conferènica temàtica
de NECSTouR sota el
Tema Building a Better
Recovery Towards the
Tourism of Tomorrow

Marca Catalunya

15/9/21

18/9/21

Presstrip

PT Sitges

Catalunya

Estats Units i
Canadà

16/9/21

16/9/21

Webinars

Talk-show Catalunha i
Braztoa - Turisme MICE

Online

Sud-amèrica

Catalunya Convention
Bureau

26/9/21

28/9/21

Famtrip

FT Buy Catalunya - In
search of history

Catalunya

Multimercat

Grand Tour

17/9/21

19/9/21

Presstrip

Blogtrip Estoreta

Espanya

Espanya i Portugal

Natura i Muntanya en
Família

26/9/21

28/9/21

Famtrip

FT Buy Catalunya - Very
close to the heavens

Catalunya

Multimercat

Grand Tour

17/9/21

19/9/21

Presstrip

Blogtrip Sara Guchi

Espanya

Espanya i Portugal

Natura i Muntanya en
Família

26/9/21

28/9/21

Famtrip

FT Buy Catalunya - Ode
to nature

Catalunya

Multimercat

Grand Tour
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LLOC
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MARCA

DATA
INICI

DATA
FINAL

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

26/9/21

28/9/21

Famtrip

FT Buy Catalunya - From
Surrealism to Modernism

Catalunya

Multimercat

Grand Tour

1/10/21

4/10/21

Presstrip

PT Cataluña outdoors
para foodies

Espanya

Espanya i Portugal

Experiències Gastronòmiques

1/10/21

31/12/21

Publireportatge revista
RallyRACC 2021

Catalunya

Catalunya

Turisme Esportiu

Grand Tour Catalunya
Turisme Esportiu

Accions de
comunicació

1/10/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Publicació rutes Guia
Ciclisme femení Volata al
wikiloc

Catalunya

Catalunya

Cicloturisme

1/10/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Campanya Turisme
Mèdic

Online

Regne Unit
i Irlanda

Barcelona Medical
Destination

1/10/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Campanya mitjans corporatius

Online i offline

Catalunya
Espanya i Portugal

Tots els productes

1/10/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Campanya Pirineus

Online i offline

Multimercat

Pirineus

1/10/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Travelbook

Online

Alemanya

Grand Tour de
Catalunya

1/10/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Routard

Online

França

Grand Tour de
Catalunya

1/10/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Geo.fr

Online

França

Grand Tour de
Catalunya

1/10/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Active Traveller

Online

Regne Unit

Grand Tour de
Catalunya

1/10/21

31/12/21

Accions de
comunicació

ANWB

Online i Offline

Holanda i Benelux

Grand Tour de
Catalunya

1/10/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Discovery

Online

Russia i Països de
l'Est

Grand Tour de
Catalunya

1/10/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Google

Online

Multimercat

Grand Tour de
Catalunya

1/10/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Spotify

Online

Multimercat

Grand Tour de
Catalunya

1/10/21

3/10/21

Esdeveniment propi

Benvinguts a Pagès

Catalunya

Catalunya

Enogastronomia

2/10/21

2/10/21

Esdeveniment propi

Broadcasting online de
la Sagrada Família amb
l'escultor japonès,
Etsuro Sotoo

Online

Àsia-Pacífic

Arts i Cultura

4/10/21

4/10/21

Esdeveniments de
tercers

Presentació sobre Girona
- Costa Brava

Online

Àsia-Pacífic

Arts i cultura

4/10/21

10/10/21

Accions de
comunicació

Suport comunicatiu Challenger Sánchez Vicario

Catalunya

Catalunya

Turisme Esportiu

4/10/21

4/10/21

Accions de
comunicació

Catalonia social media
campaign by Traveller
Made

Online

Multimercat

Catalunya Premium

4/10/21

4/10/21

Fira

Fira le Pure Meeting &
Events

París

França

Catalunya Convention
Bureau

6/10/21

10/10/21

Presstrip

PT NTFU

Països Baixos

Benelux

Turisme Esportiu

6/10/21

8/10/21

Esdeveniments de
tercers

Congrés Eurovélo CICLOBCN'21

Barcelona

Multimercat

Cicloturisme a
Catalunya

7/10/21

12/10/21

Presstrip

Actualització guia Le
Routard - BCN

França

França

Marca Catalunya

8/10/21

12/10/21

Presstrip

PT Premium Costa Brava

França

França

Catalunya Premium

WS Buy Catalunya

Cambrils

Europa Central
Benelux
Itàlia i Israel
França
Països Nòrdics
Espanya i Portugal

26/9/21

26/9/21

Workshops
inversos

28/9/21

28/9/21

Workshops
directes

WS Travel Connections
Luxury

Sant Petersburg

Rússia i Països de
l'Est

Marca Catalunya

28/9/21

1/10/21

Workshops
directes

Workshop ETC Brasil

Online

Brasil

Marca Catalunya

Webinars

Talk-show Catalunha
i Braztoa - Turisme
Esportiu

Online
Online

Brasil

Turisme Esportiu

29/9/21

29/9/21

Brasil

Turisme Esportiu

29/9/21

29/9/21

Webinars

Talk-show Catalunha
i Braztoa - Turisme
Esportiu

29/9/21

3/10/21

Presstrip

PT Ultra Pirineu

Països Baixos

Benelux

Senderisme a Catalunya

29/9/21

30/9/21

Jornada de
treball

CM On the Beach

Cannes

França

Marca Catalunya

30/9/21

30/9/21

Esdeveniments de
tercers

L'ACT representa NECSTouR en el Transition
Forum 2021 – Niça

Online

Multimercat

Sostenible

30/9/21

30/9/21

Esdeveniments de
tercers

Session ADONET de la
rentrée

París

França

Marca Catalunya

30/9/21

3/10/21

Famtrip

FT Spain Insights Priorat

Espanya

Espanya i Portugal

Arts i Cultura
Enogastronomia
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8/10/21

8/10/21

8/10/21

8/10/21

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

Acció de
formació

Turisme Post-covid:
Nou Paradigma, noves
tendències - 1a ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

Esdeveniments de
tercers

L'ACT representa NECSTouR en l'esdeveniment
SUSTAINABILITY AND
THE NEW FUTURE de
Croàcia, organitzat per
TOURISM 365

Online

Multimercat

Sostenible

8/10/21

30/11/21

Acció de
formació

MOOC: Sostenibilitat en
el turisme

Online

Catalunya

Marca Catalunya

11/10/21

13/10/21

Jornada de
treball

Les Rencontres Nationales du etourisme

Pau

França

Marca Catalunya

11/10/21

14/10/21

Famtrip

FT Vingogmatglede

Catalunya

Països Nòrdics

Enoturisme Catalunya

12/10/21

12/10/21

Accions de
comunicació

Newsletter Traveller
Made

Online

Multimercat

Catalunya Premium

12/10/21

Esdeveniments de
tercers

Travel Bulletin City Break
Showcase

Sheffield

Esdeveniments de
tercers

The PA Club Showcase

Workshop
directes

Deluxe Travel Market

18/11/21

Altres
accions

14/10/21

12/10/21

Regne Unit i
Irlanda

Catalunya Convention
Bureau

Kíiv

Rússia i Països de
l'Est

Catalunya Premium

Barcelona - Xanghai
Bridge

Barcelona /
Xanghai

Catalunya /
Àsia-Pacífic

Marca Catalunya

14/10/21

Acció de
formació

El branding de les destinacions turístiques i com
les empreses del sector
en poden treure profit 2a ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

15/10/21

15/10/21

Acció de
formació

Economia circular: Com
aplicar-la al meu negoci
- 2a ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

15/10/21

21/10/21

Acció de
formació

Turisme esportiu: tendències i aliances

Online

Catalunya

Marca Catalunya

15/10/21

15/10/21

Esdeveniments de
tercers

Webinar a membres del
MIKI TRAVEL

Singapur

Catalunya

Grand Tour de Catalunya

16/10/21

Esdeveniments de
tercers

Workshop 2021
China-ASEAN Expo
Toursim Exhibition

Guilin

14/10/21

16/10/21

13/10/21

Londres

Xina

22/10/21

Presstrip

PT Objectif Nature

França

França

Ecoturisme

18/10/21

21/10/21

Fira

Fira Igtm

Gal·les

Regne Unit i
Irlanda

Golf a Catalunya

Acció de
formació

Storydoing: genera
continguts per al teu web
- 2a ed.

Online

18/10/21

Accions de
comunicació

Catalonia social media
campaign by Traveller
Made

Online

Multimercat

Catalunya Premium

18/10/21

22/10/21

Esdeveniments de
tercers

IGTM

Gal·les

Catalunya

Golf Catalunya

19/10/21

19/10/21

Esdeveniments de
tercers

Networking event VVR/
UPAV (associacions
professionals del sector
turístic)

Brussel·les

Benelux

Marca Catalunya

18/10/21

19/10/21

Catalunya

DATA
FINAL

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

Marca Catalunya

LLOC

MERCAT

MARCA

Penedès

Catalunya

Experiències Gastronòmiques, Hotels
Gastronòmics, Enoturisme Catalunya

19/10/21

19/10/21

Benchmark

Benchmark escumosos
Penedès

19/10/21

21/10/21

Workshops
directes

Workshop ELUCEO /
Comitès Empresa

Salou /
PortAventura

França

Marca Catalunya

19/10/21

19/10/21

Webinars

Talk-show Catalunha
i Braztoa - Turisme
Familiar

Online

Sud-amèrica

Genèric Turisme
Familiar

20/10/21

20/10/21

Acció de
formació

Turisme regeneratiu /
empàtic (viatjar amb
propòsit) - 1a ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

20/10/21

20/10/21

Accions
comercials a
tercers

Presentació a l'ACAVe
Market Tour 2021

València

Espanya i Portugal

Grand Tour de Catalunya

21/10/21

21/10/21

Esdeveniments de
tercers

Travel Media Day

Estocolm

Països Nòrdics

Marca Catalunya

21/10/21

22/10/21

Acció de
formació

Google my business posicionament local en el
teu telèfon mòbil - 2a ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

21/10/21

25/10/21

Presstrip

PT Barcelona Culinària

Catalunya

Europa Central

Experiències Gastronòmiques

22/10/21

28/10/21

Acció de
formació

Com fer fotos i vídeos
turístics de qualitat per
«vendre» millor el teu
negoci

Online

Catalunya

Marca Catalunya

Webinars

Webinar Catalunya patrimoni cultural / Patrimoni
romà Tour Operador
Terra Nobilis - Storia
Mundi

Online

França

Arts i Cultura

Online

França

Arts i Cultura

22/10/21

22/10/21

22/10/21

22/10/21

Webinars

Webinar Catalunya patrimoni cultural / Patrimoni
romà Tour Operador
Terra Nobilis - Storia
Mundi

22/10/21

22/10/21

Workshops
directes

WS B2B Internacional
Automoció

Catalunya

Multimercat

Marca Catalunya

24/10/21

29/10/21

Presstrip

PT Culinària a la Costa
Daurada

Catalunya

Europa Central

Experiències
Gastronòmiques

25/10/21

25/10/21

Acció de
formació

Com crear una estratègia
de continguts per arribar
al cor del meu client - 2a
ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

25/10/21

26/10/21

Fira

Fira Imtm - virtual

Online

Itàlia i Israel

Marca Catalunya

26/10/21

28/10/21

Fira

Fira ILTM Latin America

São Paulo

Sud-amèrica

Catalunya Premium

27/10/21

27/10/21

Accions
comercials a
tercers

Presentació a l'ACAVe
Market Tour 2021

Bilbao

Espanya i Portugal

Grand Tour de
Catalunya

27/10/21

27/10/21

Webinars

Webinar Formació
Miki Travel

Online

Xina

Arts i Cultura

28/10/21

2/11/21

Acció de
formació

Com gestionar el canvi
en el temps d'incertesa
- 2a ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

28/10/21

28/10/21

Esdeveniment propi

Meet Ambassadors

Pacs del Penedès

Catalunya

Catalunya
Convention Bureau

Marca Catalunya

18/10/21

18/10/21

DATA
INICI

Marca Catalunya

Regne Unit i
Irlanda

13/10/21

OCTUBRE
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NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

29/10/21

Acció de
formació

Social Selling (LinkedIn)
per guanyar eficàcia i
eficiència comercial - 2a
ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

29/10/21

29/10/21

Esdeveniments de
tercers

ETOA GEM

30/10/21

3/11/21

Famtrip

FT Spain Insights-Priorat

29/10/21

DATA
FINAL

Londres

Regne Unit i
Irlanda

Marca Catalunya

Catalunya

Espanya i Portugal

Enoturisme Catalunya

NOVEMBRE
DATA
INICI

DATA
FINAL

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

1/11/21

3/11/21

Fira

Fira Wtm

Londres

Regne Unit i
Irlanda

Marca Catalunya

1/11/21

31/12/21

Accions
comercials
pròpies

Acord de comercialització
Viajar en Família

Online

Espanya i Portugal

Turisme Familiar

1/11/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Campanya Enogastronomia sud de França amb
La Provence: 3 articles +
bàners + 3 posts XXSS

Online

França

Enogastronomia

1/11/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Campanya captació turista cultural pur - Beaux
Arts

Online

França

Arts i Cultura

Europa Central

Marca Catalunya

1/11/21

5/11/21

Roadshow

Roadshow expipoint
Alemanya

Bremen
Hamburg
Berlín
Hannover
Leipzig

1/11/21

31/12/21

Altres accions

Col·laboració amb
PINCAMP (ADAC, Club
de l'Automòbil i Touring
d'Alemanya)

Online

Europa Central

Marca Catalunya

2/11/21

4/11/21

Roadshow

Roadshow TSS Polonia

Wroclaw
Poznan
Gdansk

Europa Central

Marca Catalunya

2/11/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Campanya Agroturisme

Online

Catalunya
Espanya i Portugal

Agroturisme

2/11/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Campanya Turisme
Premium

Online i offline

Orient Mitjà

Catalunya Premium

2/11/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Campanya tardor-hivern
Catalunya, hola família!

Online

Espanya i França

Turisme Familiar

2/11/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Campanya Optimització
canals, e-commerce i
CRM

Online

Catalunya +
Espanya

Tots els productes

2/11/21

5/11/21

Famtrip

FT Magik Tours

Catalunya

Estats Units i
Canadà

Turisme Esportiu

3/11/21

3/11/21

Accions
comecials a
tercers

Presentació a l'ACAVe
Market Tour 2021

Madrid

Espanya i Portugal

Grand Tour de
Catalunya

3/11/21

4/11/21

Acció de
formació

Aprèn a crear noves
experiències turístiques
- 2a ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

4/11/21

4/11/21

Benchmark

Benchmark Barris
i Viles Marineres

Tarragona

Catalunya

Barris i Viles Marineres

4/11/21

4/11/21

Workshop de
tercers

Baltus Travel Pressentation

Amsterdam

Holanda

Marca Catalunya

4/11/21

7/11/21

Fira

Fira Festuris

Gramado

Sud-amèrica

Marca Catalunya

Online

Catalunya

Marca Catalunya

5/11/21

5/11/21

Acció de
formació

Com fer la transició del
producte turístic presencial a un producte online
- 2a ed.

5/11/21

5/11/21

Jornades

Reunió tècnica afiliats
Turisme Familiar

Vilanova i la
Geltrú
Online

Catalunya

Genèric Turisme
Familiar

5/11/21

12/11/21

Accions
comercials
pròpies

Visites comercials

Estocolm
Göteborg

Països Nòrdics

Marca Catalunya

5/11/21

5/11/21

Webinars

ACAVe a AAVV
receptives catalanes

Online

Catalunya

Grand Tour de Catalunya
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NOVEMBRE
DATA
INICI

DATA
FINAL

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

7/11/21

9/11/21

Workshops
directes

Workshop Fairway
Santiago

Santiago de
Compostel·la

España i Portugal

8/11/21

31/12/21

Fira

Fira Itb Xina

Xanghai

8/11/21

8/11/21

Acció de
formació

Què pot fer la meva
empresa per promoure i
assolir els ODS? - 2a ed.

8/11/21

11/11/21

Presstrip
Presentació
Roadshow

Roadshow Aviareps
Austria

Salzburg,
Innsbruck, Graz
i Linz

Benchmark

Benchmark Ciutats
i Viles amb Caràcter

Webinars

Webinar Catalunya TO
Vremia Tour

Webinars

Webinar Catalunya patrimoni cultural / Gaudí
Tour Operador Terra
Nobilis - Storia Mundi

Online

Online

França

Arts i Cultura

8/11/21
8/11/21
8/11/21
9/11/21
9/11/21

8/11/21
11/11/21
8/11/21
9/11/21
9/11/21

DATA
INICI

DATA
FINAL

Arts i cultura
Senderisme
a Catalunya

15/11/21

Xina

Marca Catalunya

Online

Catalunya

Marca Catalunya

PT Garrotxa - Le Monde

Catalunya

França

Pirineus

Presentació guia Camino
Catalán del Callum
Christie

Santiago de
Compostel·la

Espanya i
Portugal

Senderisme a Catalunya

Europa Central

Marca Catalunya

Vilafranca del
Penedès

Catalunya

Ciutats i Viles amb
Caràcter

Online

Rússia i Països
de l'Est

Marca Catalunya

França

Arts i Cultura

9/11/21

9/11/21

Webinars

Webinar Catalunya patrimoni cultural / Gaudí
Tour Operador Terra
Nobilis - Storia Mundi

9/11/21

9/11/21

Webinars

Talk-show Catalunha i
Braztoa - Turisme
Gastronòmic

Online

Sud-amèirca

Genèric Turisme Gastronòmic i Enoturisme

9/11/21

9/11/21

Esdeveniments de
tercers

Workshop online Virtuoso on Asia Tour

Online

Xina

Marca Catalunya

9/11/21

11/11/21

Esdeveniments de
tercers

44è Congrés Mundial
d'Hospitals de Barcelona

Barcelona

Espanya i Portugal

Barcelona Medical
Destination

Webinars

Webinar Catalunya TO
Vremia Tour

9/11/21

9/11/21

NOVEMBRE

Rússia i Països
de l'Est

Marca Catalunya

Online

Sud-amèrica

Genèric Turisme Gastronòmic i Enoturisme

Online

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

15/11/21

Acció de
formació

M'agradaria una certificació de Turisme Sostenible, quina he de triar?

Online

Catalunya

Marca Catalunya

15/11/21

18/11/21

Workshops
directes

Roadshow reStart USA

Nova York i
Miami

Estats Units i
Canadà

Grand Tour de Catalunya

15/11/21

9/12/21

Altres
accions

Agendació individual
amb els principals
redactors en cap culturals
francesos

París

França

Arts i Cultura

16/11/21

17/11/21

Fira

Fira d'ocupació de la
UOC

Barcelona

Catalunya

Marca Catalunya

16/11/21

16/11/21

Esdeveniments de
tercers

Workshop 5G turisme,
cultura i esports

Online

Catalunya

Turisme Esportiu

Online

França

Arts i Cultura

16/11/21

16/11/21

Webinars

Webinar Catalunya
patrimoni cultural / Art
contemporani i urbà
Tour Operador Terra
Nobilis - Storia Mundi

17/11/21

17/11/21

Webinars

Talk-show Catalunha
i Braztoa - Turisme de
Compres

Online

Sud-amèrica

Genèric Turisme de
Compres

17/11/21

17/11/21

Workshop
inversoss

WS Mice Driving Innovation

Circuit
Barcelona- Catalunya

Espanya i Portugal

Catalunya Convention
Bureau

11/11/21

11/11/21

Workshops
directes

WS Travelnews Market

Presencial

Països Nòrdics

Marca Catalunya

17/11/21

21/11/21

Fira

Fira TC Leipzig

Leipzig

Europa Central

Marca Catalunya

17/11/21

19/11/21

Famtrip

FT Rethink Meetings

Catalunya

Espanya i Portugal

Catalunya Convention
Bureau

17/11/21

19/11/21

Famtrip

FT Meetings and Automotive

Catalunya

Espanya i Portugal

Catalunya Convention
Bureau

17/11/21

17/11/21

Accions de
comunicació

Familynews 3 - Newsletter de turisme familiar

Online

Catalunya

Turisme Familiar

17/11/21

17/11/21

Esdeveniments de
tercers

Aviareps Austria esdeveniment virtual

Online

Europa Central

Marca Catalunya

17/11/21

17/11/21

Webinars

Talk-show Catalunha
i Braztoa - Turisme de
Compres

Online

Sud-amèrica

Genèric Turisme de
Compres

18/11/21

18/11/21

Jornades

Presentació - Debat
Oferta MICE Postpandèmia CCB

París

França

Catalunya Convention
Bureau

9/11/21

9/11/21

Webinars

Talk-show Catalunha i
Braztoa - Turisme
Gastronòmic

10/11/21

12/11/21

Esdeveniments de
tercers

JATA Travel Market

Tòquio

Àsia-Pacífic

Marca Catalunya

10/11/21

10/11/21

Esdeveniments de
tercers

Food Contest

Tòquio

Àsia-Pacífic

Experiències Gastronòmiques

19/11/21

19/11/21

Acció de
formació

online

Catalunya

Marca Catalunya

10/11/21

10/11/21

Accions
comecials a
tercers

Disseny de producte:
com crear valor dins de
l'experiència turística? 2a ed.

Presentació a l'ACAVe
Market Tour 2021

Barcelona

Espanya
i Portugal

Grand Tour de
Catalunya

19/11/21

22/11/21

Presstrip

BT Gaelle Lamoureux
- TE

Catalunya

França

Natura i Muntanya en
Família

Acció de
formació

Com treballar el posicionament local i de continguts al sector turístic amb
el nou escenari. (SEO)

Online

19/11/21

22/11/21

Presstrip

PT Grand Tour de
Catalunya - La Mochila
de Sara

Espanya

Espanya i Portugal

Grand Tour de Catalunya

18/11/21

18/11/21

Presentació

Presentació Grand Tour a
la fira Touristik & Caravaning de Leipzig

Leipzig

Europa Central

Marca Catalunya

18/11/21

18/11/21

Workshops
directes

Workshop INTUR

Presencial

España i Portugal

Marca Catalunya

11/11/21

17/11/21

Catalunya

Marca Catalunya

11/11/21

14/11/21

Presstrip

PT Costa Daurada

Catalunya

Estats Units i
Canadà

Marca Catalunya

11/11/21

14/11/21

Presstrip

BT Lola et ses minis Muntanyes de Prades

Catalunya

França

Natura i Muntanya
en Família
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NOVEMBRE
DATA
INICI

DATA
FINAL

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

Jornada ACAEBH moderació de la taula
Turisme accessible a
Catalunya.

Catalunya

Catalunya

Accessible

França

Ciutats i Viles amb
Caràcter

22/11/21

22/11/21

Esdeveniments de
tercers

23/11/21

25/11/21

Presstrip

PT Girona - Le Parisien

Catalunya

Roadshow

Roadshow SuÏssa:
Roadshow Spain
Reloaded 2021

Ginebra
Berna
Zuric

Europa Central

23/11/21

25/11/21

MARCA

25/11/21

Roadshow

Roadshow Landrover
Corps Touristique

Munic
Frankfurt
Düsseldorf
Colònia

Europa Central

Marca Catalunya

23/11/21

23/11/21

Webinars

Webinar Grand Tour
de Cataluña. Un viaje
muchos caminos

Online

Espanya i Portugal

"otes les marques
turístiques
Grand Tour de
Catalunya

23/11/21

23/11/21

Webinars

Bookingfax a AAVV
espanyoles

Online

Espanya i Portugal

Grand Tour de
Catalunya

23/11/21

23/11/21

Webinars

Cataluña, un
lugar hecho a tu
medida_
Bookingfax

Online

Espanya i Portugal

Marca Catalunya

23/11/21

23/11/21

Webinars

Webinar Grand Tour
de Cataluña. Un viaje
muchos caminos

Online

Espanya i Portugal

Totes les marques turístiques / Grand Tour de
Catalunya

23/11/21

24/11/21

Accions
comercials
pròpies

Agenda comercial CCB

Occitània

França

Catalunya Convention
Bureau

Presentació a l'ACAVe
Market Tour 2021

Màlaga

Espanya i Portugal

Grand Tour de
Catalunya

24/11/21

24/11/21

Accions
comecials a
tercers

24/11/21

24/11/21

Accions
comecials a
tercers

Visites comercials

Reykjavik

Països Nòrdics

Marca Catalunya

24/11/21

24/11/21

Workshops
directes

Workshop OET a Islàndia

Reykjavik

Islàndia

Països Nòrdics

Florència

Multimercat

Grand Tour de Catalunya

24/11/21

24/11/21

Esdeveniments de
tercers

L'ACT va intervenir en la
BTO Travel Toscana organitzatda per la regió de
la Toscana participant en
una taula rodona sobre
la digitalització i l’experiència del turista amb
exemples relacionats
amb el GTC i les 4Ps

24/11/21

24/11/21

Acció de
formació

Turisme regeneratiu /
empàtic (viatjar amb
propòsit) - 2a ed.

Online

Catalunya

Catalunya

25/11/21

26/11/21

Esdeveniment propi

Congrés Mundial de
Turisme Esportiu

Híbrid (virtual i
presencial)

Multimercat

Turisme Esportiu

26/11/21

26/11/21

Acció de
formació

Turisme Post-covid:
Nou paradigma, noves
tendències - 2a ed.

Online

Catalunya

Catalunya

26/11/21

29/11/21

Famtrip

FT EMN

Catalunya

Àsia-Pacífic

Catalunya Premium

Webinars

Webinar Catalunya patrimoni cultural / Patrimoni
romànic Tour Operador
Terra Nobilis Storia Mundi

Online

França

Arts i Cultura

26/11/21

DATA
INICI

DATA
FINAL

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

L'ACT va intervenir com
a NECSTouR i com a Catalunya en la conferència
MOVE2021 organitzada
per In2Destinations

Online

Multimercat

Sostenible

28/11/21

28/11/21

Esdeveniments de
tercers

29/11/21

30/11/21

Esdeveniments de
tercers

Fòrum Panrotas

São Paulo

Sud-amèrica

Marca Catalunya

30/11/21

2/12/21

Fira

Fira Ibtm world

Barcelona

Catalunya

Catalunya Convention
Bureau

30/11/21

30/11/21

Acció de
formació

Slow Tourism: creació
d'experiències i producte
turístic - 2a ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

30/11/21

30/11/21

Altres accions

Catalunya s’integra i esdevé membre de l'Associació francesa Tourisme
& Handicaps

París

França

Accessible

Madrid

Multimercat

Sostenible

Vielha
Online

Catalunya

Pirineus

Marca Catalunya

23/11/21

26/11/21

NOVEMBRE

30/11/21

30/11/21

Esdeveniments de
tercers

L'ACT va participar a
lAssemblea General de
l’OMT, concretament a
l’última reunió del Board
de membres afiliats
abans de les eleccions
-representant
NECSTouRaixí com en la Jornada
dedicada a membres
afiliats i la Jornada de
l’Assemblea General per
a tots els membres

30/11/21

30/11/21

Jornades

Jornada Interpirineus
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DESEMBRE

DESEMBRE

DATA
INICI

DATA
FINAL

TIPOLOGIA

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

DATA
INICI

DATA
FINAL

1/12/21

1/12/21

Fires

Fira Expo Marató

Guanzhou

Xina

Turisme Esportiu

13/12/21

1/12/21

1/12/21

Presentació

Capacitació Presencial
Estilo Plus a Buenos
Aires

Buenos Aires

Sud-amèrica

Catalunya Premium

1/12/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Acció de comunicació

The Smart Local
Campaign

Àsia-Pacífic

Marca Catalunya

1/12/21

Accions de
comunicació

Tourisme&Handicaps article sobre Catalunya
turisme accessible turisme per a tothom

França

França

Online

Multimercat

Tots els productes

1/12/21

1/12/21

31/12/21

Accions de
comunicació

1/12/21

1/12/21

Jornades

Presentació - UAB

Online

Catalunya

Turisme Esportiu

1/12/21

1/12/21

Webinars

Spain outdoor activities

Online

Països Nòrdics

Esquí

1/12/21

1/12/21

Webinars

Spain outdoor activities

Online

Països nòrdics

Actiu

Presentació

Capacitació Presencial
Estilo Plus a Rosario

Rosario

Sud-amèrica

Catalunya Premium

Online

Sud-amèrica

Marca Catalunya
Turisme Cultural

2/12/21

NOM DE L'ACCIÓ

LLOC

MERCAT

MARCA

13/12/21

Acció de
formació

Turisme contactless
sense perdre el costat
humà/social

Online

Catalunya

Marca Catalunya

13/12/21

18/12/21

Presstrip

PT Slow Tourism Marina Comes

Espanya

Espanya i Portugal

Marca Catalunya

14/12/21

16/12/21

Jornades

Jornades Mercats Emissors

Barcelona

Catalunya

Marca Catalunya

14/12/21

14/12/21

Jornades

Jornada anual d'afiliats

Barcelona

Catalunya

Marca Catalunya

Online

França

Arts i Cultura

14/12/21

14/12/21

Webinars

Webinar Catalunya patrimoni cultural / Patrimoni
industrial Tour Operador
Terra Nobilis Storia Mundi

14/12/21

14/12/21

Esdeveniments de
tercers

L'ACT va participar en
l'Assemblea General
de NECSTouR extraordinària

Online

Multimercat

Sostenible

15/12/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Campanya ADVISORS
amb el Mago Pop

Online

Catalunya + Espanya

Marca Catalunya

16/12/21

19/12/21

Presstrip

IG Trip en col·laboració
amb La Roca Village

Catalunya

França

Grand Tour de Catalunya

16/12/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Campanya amb La Roca
Village (acció influència)

Online

França

Tots els productes

15/12/21

15/12/21

Esdeveniments de
tercers

Assemblea General
ADONET

París

França

Marca Catalunya

Accessible

Campanya EPirEMed
(experiències ecoturístiques CAT-FR)

2/12/21

TIPOLOGIA

2/12/21

2/12/21

Webinars

Talk-show Catalunha
i Braztoa - Turisme
Cultural

2/12/21

2/12/21

Webinars

Talk-show Catalunha
i Braztoa - Turisme
Cultural

Online

Sud-amèrica

Marca Catalunya
Turisme Cultural

3/12/21

3/12/21

Acció de
formació

Slow Tourism: comunicació i comercialització de
producte turístc - 2a ed.

Online

Catalunya

Marca Catalunya

3/12/21

3/12/21

Presentació

Dinar amb TTOO i Turespaña

Buenos Aires

Sud-amèrica

Premium

3/12/21

31/12/21

Accions de
comunicació

Campanya Neu

Online i offline

Catalunya
Espanya i Portuga

Pirineus

4/12/21

7/12/21

Fires

Fira FIT Argentina

Buenos Aires

Sud-amèrica

Marca Catalunya

6/12/21

9/12/21

Fires

ILTM Cannes

Cannes

França

Catalunya Premium

6/12/21

9/12/21

Fires

Medtravel Expo

Moscou

Rússia i Països de
l'Est

Barcelona Medical Destination

6/12/21

6/12/21

Esdeveniments de
tercers

ANTOR Roadshow

Manchester

Regne Unit i
Irlanda

Marca Catalunya

8/12/21

8/12/21

Presentació

Presentació tour operadors USTOA

San Diego

Estats Units i
Canadà

Marca Catalunya

9/12/21

13/12/21

Famtrip

FT American Airlines

Catalunya

Estats Units i
Canadà

Catalunya Premium

9/12/21

9/12/21

Esdeveniments de
tercers

A Night with the Stars
de Jet

Leeds

Regne Unit i
Irlanda

Marca Catalunya

9/12/21

9/12/21

Esdeveniments de
tercers

Trobada virtual
L'Événement (Federació
nacional MICE França)

Online

França

Catalunya Convention
Bureau

10/12/21

10/12/21

Acció de
formació

Turisme social: Com
arribar a un públic
sènior o col·lectiu de risc

Online

Catalunya

Marca Catalunya
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