
L’Observatori de Turisme de 
Costa Daurada posa en marxa 
un sistema d’informació online 
 
L’aplicació tecnològica Plataforma, desenvolupada pel Consorci per a la Millora 
de la Competitivitat del Turisme i l’Oci en el marc del Pla per a la Millora de la 
Competitivitat del Turisme i l’Oci a les comarques de Tarragona (MCTUR) amb el 
cofinançament del FEDER Eix 1 i de la Diputació de Tarragona, està disponible 
en fase pilot. 

Es tracta d’un sistema online  que facilita a l’Observatori de  la Fundació 
d’Estudis Turístics Costa Daurada realitzar les enquestes periòdiques als 
allotjaments a través d’internet de forma més fàcil. A més, l’aplicació permet 
als empresaris tenir directament resultats de la conjuntura turística de Costa 
Daurada i Terres de l’Ebre, i de les zones i municipis d’aquestes destinacions. 

En els propers mesos l’eina s’anirà implementant per automatitzar les 
enquestes periòdiques i es preveu que entre la Setmana Santa i l’estiu 
l’aplicació estigui completament operativa.  

Per tal de poder posar en marxa aquest procés, la Plataforma s’ha presentat en 
una reunió de treball a l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de la província de 
Tarragona, l’Associació d’Apartaments Turístics de Costa Daurada, l’Associació 
Hotelera Salou-Cambrils-la Pineda i l’Associació de Càmpings de Costa 
Daurada i Terres de l’Ebre. 

íNDEX 
 

L’aplicació 
tecnològica 
Plataforma, en fase 
pilot  

CENOTUR es treballa 
amb el sector 
enoturístic  

El PCT de Turisme i Oci 
a la III Assemblea  de 
Thinktur 

75 persones a la 
Jornada Tècnica sobre 
Jornades 
Gastronòmiques 

1 

2 

3 

4 

Plataforma és  el nom del 
projecte en el que s’ha 
desenvolupat aquest  sistema 
de dades  estadístiques 
turístiques  per a les empreses i 
destinacions de Costa Daurada i 
Terres de l’Ebre. 
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INNOVACIÓ / CONSORCI MCTUR 

Els projectes de recerca en enoturisme es 
treballen amb els agents de les DO 
Celebrades reunions de treball del Pla de Reforçament de la Competitivitat de l’Enoturisme amb 
cellers, restaurants, allotjaments, oficines de turisme i empreses de servei a Valls, Gandesa i Falset.  

A la fotografia superior, la reunió celebrada 
a la seu del Consell Regulador de la DO Terra 
Alta a Gandesa el 17 de novembre .  
I, a la inferior, la celebrada al Parc 
Tecnològic del Vi-Vitec a Falset el dia 29.  
 

INTEL·LIGÈNCIA DE MERCATS / CONSORCI MCTUR 

El nou butlletí ‘Tendències Enotur’ oferirà 
informació estratègica per al sector enoturístic  
El primer número es difondrà des del PCT de Turisme i Oci durant aquest desembre. 

Aquest mes de desembre s’editarà el primer número del 
nou butlletí  quadrimestral ‘Tendències Enotur’, una 
publicació electrònica monogràfica sobre tendències en 
enoturisme que compta amb el precedent del 
‘Tendències’, un newsletter electrònic orientat al turisme 
que es publica des de 2010 des del PCT de Turisme i Oci.  

L’objectiu de ‘Tendències Enotur’ és oferir informació de 
caràcter estratègic als agents enoturístics del territori 
per recolzar la presa de decisions, tant a curt com a llarg 
termini, tenint la innovació com a eix de la informació.  

Alhora pretén contribuir a generar xarxa dins la 
destinació i cohesionar el producte d’enoturisme a les 
comarques de Tarragona.  

El butlletí es distribuirà per correu electrònic i comptarà 
amb una versió en català i una en anglès. En 12 pàgines 
analitzarà diversos temes organitzats en set seccions: 
Destinacions competidores, Bones pràctiques, Les 

nostres destinacions, Estadístiques i mercats, Política i 
Governança, Novetats i Publicacions, i De què s’està 
parlant?  

A través dels articles i monogràfics permetrà conèixer les 
destinacions considerades competidores i la realitat de 
l’enoturisme a Tarragona, fomentar el coneixement 
d’altres projectes, i analitzar dades sobre el sector i 
sobre les tendències de comportament de la demanda.  

 

Amb la reunió celebrada al Parc 
Tecnològic del Vi-Vitec a Falset, el 
PCT de Turisme i Oci va completar la 
sèrie de reunions de treball amb 
agents enoturístics sobre el Pla de 
Reforçament de la Competitivitat de 
l’Enoturisme a les comarques de 
Tarragona (CENOTUR).  

Les reunions han tingut lloc el mes 
de novembre a Valls, Gandesa i 
Falset amb cellers, allotjaments, 
establiments de restauració, 
oficines de turisme, empreses de 
serveis i institucions de les DO 
Catalunya, Conca de Barberà, 
Montsant, Penedès, Priorat, 
Tarragona i Terra Alta.  

En aquestes trobades s'ha treballat 
en referència als programes Enotur 
Data System i Eno SigTur Mòbil que 

s'estan desenvolupant en el marc 
del Pla CENOTUR, gestionat pel 
Consorci per a la Millora de la 
Competitivitat del Turisme i l'Oci a 
les comarques de Tarragona amb el 
cofinançament de la segona 
convocatòria del FEDER Eix 1.  

L'objectiu de les trobades, a banda 
de definir certes variables de les 
aplicacions esmentades, és establir 
una relació de col·laboració cons-
tant amb els agents del territori. 

Enotur Data System és un sistema 
de dades i d’informació actualitzada  
per als operadors i agents del 
sector, i Eno SigTur Mòbil és un 
recomanador d’activitats 
enoturístiques que es podrà 
consultar a través del web i de 
dispositius mòbils.   
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INNOVACIÓ / PCT DE TURISME I OCI 

Èxit de la jornada sobre la influència de la 
tecnologia en el procés de decisió de compra  
Organitzada per l’Instituto Tecnológico Hotelero es va celebrar a l’EUTO a Vila-seca.  

L’Escola Universitària de Turisme i Oci de la URV (EUTO) 
va acollir el 29 de novembre la jornada-taller “La 
influència de la Tecnologia en el procés de decisió de 
compra del turista del S. XXI”, organitzada per l’Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH). 
La jornada, a la que van assistir més de 100 profes-
sionals, era patrocinada per Nokia, Tecnalia, TripAdvisor i 
Trivago, i comptà amb la col·laboració de la Confeder-
ación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme 
de la Província de Tarragona (FEHT), el Parc Científic i 
Tecnològic de Turisme i Oci, la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) i el Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona, entre d’altres.  
El seu contingut es va centrar en la difusió de coneixe-
ments d’experts per donar resposta a les tendències del 
mercat turístic i, d’aquesta manera, millorar la promoció, 
comunicació i comercialització dels productes turístics a 
través de les noves tecnologies i Internet.  

Nokia, Líneas Aéreas Uruguayas, Grupo Havas, AVT, 
Tripadvisor, Hotelbeds, Tecnalia, Trivago i Minube, van 
analitzar les set fases del procés de decisió de compra 
del turista del segle XXI: inspiració, cerca, planificació, 
comparatives, reserva, experiències i compartir les 
experiències del viatge.  

El PCT participa a la III Assemblea de la 
Plataforma Tecnològica del Turisme Thinktur 
En el marc del fórum tecnològic, a la tarda es va celebrar la reunió de coordinadors dels grups de 
treball en els que s’estructura Thinktur.  

La innovació és un dels camins per 
poder superar la crisi, segons les 
conclusions de la III Assamblea de 
la Plataforma Tecnològica del 
Turisme Thinktur celebrada a 
Madrid el 13 de desembre sota el 
lema ‘Reinventant el turisme: 
Recerca + Desenvolulpament + 
Innovació’. 

El PCT de Turisme i Oci, que és   
coordinador del Grup de 
Destinacions i Recursos Turístics  
de la plataforma, va ser present a 
l’acte en el que van participar més 
de 200 empreses. S’hi  va debatre 
sobre les claus per afrontar el 
moment actual i les novetats 
tecnològiques que poden ajudar-hi.  

Durant la jornada es va destacar 
que un dels pilars sobre els que s’ha 
de basar la recuperació de la crisi és 
la millora de la competitivitat, així 
com la potenciació de les accions 
formatives.  

La jornada va ser inaugurada per 
María Luisa Castaño, Subdirectora 
General d’Estratègies de 
Col·laboración Público-Privada del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, 
Javier Bustamante, president de 
Segittur, i Jesús Gatell, vicepre-
sident de Instituto Tecnológico 
Hotelero, que van destacar, amb 
paraules de Steve Jobs, que “només 
hi ha una cosa més arriscada que 
innovar, i és no fer-ho”. 

 

A més de diverses intervencions, 
durant la trobada es van presentar 
projectes innovadors propers al 
mercat i productes i serveis que 
mostraven els beneficis que aporten 
les noves tecnologies per a la 
comercialització i la distribució de 
l’oferta turística, la gestió operativa, 
la promoció i gestió de la destinació, 
el control energètic, o la planificació 
de la ruta al turista. 

A la tarda, va tenir lloc la reunió de 
coordinadors dels grups de Thinktur 
en la que es va treballar sobre la 
nova Agenda Estratègica d’R+D+I 
del sector turístic, alhora que es va 
establir el marc per desenvolupar 
projectes en xarxa.   

Les presentacions de la jornada es poden consultar al web de 
l’ITH: http://www.ithotelero.com/influencia2.php 
 

http://www.thinktur.org/index.php/mod.conts/mem.detalle_cn/id.3645/chk.0b94df46242a7845348aa610bafc2abf�
http://www.thinktur.org/index.php/mod.conts/mem.detalle_cn/id.3645/chk.0b94df46242a7845348aa610bafc2abf�
http://www.thinktur.org/index.php/mod.conts/mem.detalle_cn/id.3645/chk.0b94df46242a7845348aa610bafc2abf�
http://www.ithotelero.com/influencia2.php�
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Catalan Journal of 
Communication and Cultural 
Studies  edita un número 
especial sobre turisme 
 
La revista acadèmica ‘Catalan 
Journal of Communication and 
Cultural Studies’, promoguda des 
dels estudis de Comunicació de la 
Universitat Rovira i Virgili i editada 
per Intellect Journals, dedica un 
especial (3.2) al turisme i la 
comunicació: ‘Tourism & 
Communication: Place Brands, 
Identities and New Trends’; 
coeditat per Nigel Morgan, The 
University of Wales Institute, i 
Assumpció Huertas, URV.  

Més informació sobre la revista: 
catalan.journal@urv.cat 

 

Promoció: especial a meitat de preu 

Contabilidad, control de 
gestión y finanzas de Hoteles 
 

El 29 de novembre es presentà a 
l’Escola Universitària de Turisme i 
Oci a Vila-seca el llibre 
‘Contabilidad, control de gestión y 
finanzas de Hoteles’ d’Oriol Amat i 
Fernando Campa, editat per Profit 
Editorial.  

Oriol Amat és catedràtic d’eco-
nomia financera i comptabilitat de 
la Universitat Pompeu Fabra, 
economista i vicepresident 
d’ACCID. Fernando Campa és 
docent a la URV i coordinador de la 
Comissió de Comptabilitat de 
Gestió de l’ACCID.  

 

PCT BREUS           

El PCT present  a la II Jornada SOLC 
El 15 de desembre Jaume Salvat, del 
PCT de Turisme i Oci, va participar a 
la jornada ‘Experiències a-tòpiques 
de turisme en el paisatge rural. Idees 
innovadores en un entorn per des-
cobrir’, organitzada per la Xarxa SOLC 
i l’Institut per al Desenvolupament de 
les comarques de l’Ebre, amb el 
suport del Patronat de Turisme de la 
Diputació i la col·laboració de la URV. 
 
Celebrat el I Workshop de Turisme 
Enològic a Tarragona 
Del 14 al 18 de novembre va tenir lloc 
el I Workshop de Turisme Enològic a 
les comarques de Tarragona dins el 
Màster Interuniversitari de Planifi-

cació i Gestió de Turisme Enològic 
organitzat per la Universitat Rovira i 
Virgili i la Universidad de La Rioja, i 
que ha comptat amb la col·laboració 
del PCT de Turisme i Oci.  S’hi van 
conèixer experiències enoturístiques 
a les DO Tarragona, Conca de Barbe-
rà, Priorat, Montsant i Penedès. 

El PCT de Turisme i Oci edita un nou 
número del butlletí ‘Tendències’ 
S’ha editat el número 6-7 del butlletí 
‘Tendències’ corresponent al tercer i 
quart trimestres de 2011, que 
analitza aspectes com el turisme 
nàutic i el turisme creatiu, la gestió 
dels aeroports o la destinació 
competidora: Croàcia.  

DIVULGACIÓ 

Uns 75 assistents a la Jornada Tècnica 
sobre Jornades Gastronòmiques 
Organitzada per l’AEHT amb la col·laboració del PTDT, EUTO i PCT. 

Unes 75 persones entre empresaris hostalers i responsables i tècnics de les 
administracions turístiques de la demarcació de Tarragona, entre d’altres, van 
participar el 21 de novembre a la Jornada Tècnica sobre Jornades 
Gastronòmiques, organitzada per l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de la 
província de Tarragona amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la 
Diputació de Tarragona, l’Escola Universitària de Turisme i Oci de la URV i el PCT 
de Turisme i Oci.  

L’organització respon a una necessitat del territori, en el que s’ha fet evident la 
proliferació de Jornades Gastronòmiques sense que es disposi sempre d’un full 
de ruta que millori el rendiment de l’esforç empresarial i públic esmerçat.  

Entre  les conclusions assolides destaca que el producte ha de ser l’element 
central, tenint en compte el seu encaix natural al calendari i els beneficis des-
estacionalitzadors que pugui generar. A més cal ser conscients del valor del 
producte i renunciar als models de format gratuït o massiu, recordant que quan 
la promoció ‘té sentit’ es troba finançament.  Finalment, s’han de definir com un 
element d’atracció global i afavorir la cooperació entre sectors i agents. 

Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci – Universitat Rovira i Virgili - Campus Vila-seca    977 394 871    info@pct-turisme.cat 

La presentació de la 
jornada va ser a càrrec de 
Josep Poblet, president de 
la Diputació de Tarragona, 
Salvador Anton, director de 
l’EUTO, i Marc Armengol, 
president de l’AEHT.  
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