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1 METODOLOGIA I DINÀMICA DE LA SESSIÓ 

La sessió de la Comissió de Turisme, comerç i espais naturals es duu a terme el 7 de febrer de 2018 a Can 
Raspall, a La Garriga, amb una durada inicial prevista de 3h. 

A l’inici de la dinàmica es duu a terme una contextualització dels principals punts a abordar a partir de 
dades socioeconòmiques per tal de mostrar objectivament la realitat del territori i les seves necessitats 
en matèria de turisme, comerç i espais naturals amb una durada aproximada de 20 minuts. 

En aquesta primera presentació es deixa palès el potencial del territori en l’àmbit turístic, evidenciat a 
partir de dades sobre l’allotjament hoteler, gastronomia i productes de la terra, comerç, els principals 
atractius turístics, el negoci que genera el turisme, la situació vers al mercat, la ocupació que genera el 
sector i la formació per al treball. També s’aborda el lideratge de la comarca en gastronomia i productes 
de la terra i l’important nombre de fires o jornades gastronòmiques. En quant a l’activitat comercial es es 
debat sobre el volum de superfície comercial a la comarca i el potencial atractiu d’algunes zones. S’ha 
abordat el debat sobre la connectivitat amb les principals infraestructures i altres territoris  Finalment, 
es tracta sobre oferta formativa adreçada als joves i als treballadors en actiu. 

Una vegada conclosa la primera part, és el torn de que els assistents a la sessió es presentin breument  i 
així es col·loquin les diferents institucions, organitzacions i entitats a un mapa del Vallès Oriental per tal 
de conèixer la posició dels principals actors clau. A partir d’aquí la dinàmica esdevé més participativa ja 
que són els propis assistents els que defineixen els elements clau a tractar. Per tant, es formen grups 
heterogenis de 4 i 5 persones amb l’objectiu d’identificar els factors crítics i els temes clau en relació a 
dos blocs principals: activitats i recursos i l’ocupació i formació per al treball. En quant a les activitats i 
els recursos es tracten els punts especificats anteriorment (principals actius de la comarca, actius poc 
valoritzats, elements d’identitat per dinamitzar l’economia, tendències del mercat, infraestructures i 
serveis, especialitats com a territori, activitats emergents, tecnologia i gestió i governança) i es prioritzen 
els temes clau i es genera un DAFO en la fase de plenari mitjançant el qual s’identifiquen les principals 
amenaces, debilitats, fortaleses i oportunitats. En l’àmbit de l’ocupació i formació per al treball es fan 
aportacions en relació al turisme, espais naturals i productes de la terra, i posteriorment es seleccionen i 
defineixen els problemes més importants i les seves causes, creant l’Arbre de problemes en la fase final de 
plenari, on cada grup exposa la seva visió i els elements que es tracten a partir d’un portaveu. 

Per finalitzar la dinàmica es duu a terme un resum i torn obert de paraules per tal de valorar el grau 
d’acord entre els diferents agents i incloure o reforçar elements que hagin quedat per abordar. 
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FOTOS DINÀMICA SESSIÓ 

 

 

 

  

 

 

 

 



[DIAGNOSI ESTRATÈGICA DEL VALLÈS ORIENTAL] 
Resultats GT Turisme, comerç i espais naturals 

 

 Pàg. 3 

  

 

 

 

 

Font: Actíva Prospect  i Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
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2 PARTICIPANTS 

En total han participat a la sessió 38 persones amb equilibri entre el sector públic i el sector mercantil i 
social d’una diversitat d’institucions i empreses que permetien tenir un coneixement ampli i transversal 
dels temes tractats i amb capacitat d’incidir en els reptes de futur del Vallès Oriental en aquesta matèria. La 
relació de participants és la següent: 

 

 
 Nom Cognoms Institució 

1 Teresa Bada franquet Ajuntament de l’Ametlla del Vallès 

2 Isidre Pineda Moncusí Ajuntament de Caldes de Montbui 

3 Raquel Costa Ajuntament de Caldes de Montbui 

4 Eva Elhombre Ajuntament de Canovelles 

5 Yago Calbet Domingo Ajuntament de Cardedeu 

6 Àurea Diéguez Suárez Ajuntament de Granollers 

7 Neus Diez Gisbert Ajuntament de la Garriga 

8 Lluis Esteban García Ajuntament de Montmeló  

9 Ismael Veas Castro Ajuntament de Parets del Vallès 

10 Clara Brugarolas Espinet Ajuntament Sant Feliu de Codines 

11 Sílvia Arau Crusellas Associació d'Empresaris Turístics del Montseny 

12 Arnau Galí Montiel Ateneu Cooperatiu 

13 Carme Garrido López Consell Comarcal del Vallès Oriental 

14 Aitor González Méndez Consell Comarcal del Vallès Oriental 

15 Esther Garcia Garcia Consell Comarcal del Vallès Oriental - Cap Àrea DL 

16 Anna Jané i Marcellès Consell Comarcal del`Vallès Oriental 

17 Gemma Safont i Artal Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs 

18 Frank Scheidegger Cuina VO 

19 Marta Maynou Departament d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació 

20 Angel Ruiz Departament d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació 

21 Núria Lecina Fuster EHVO MARTA MATA 

22 Josep Maria  Pey El Generador 

23 Margarita  Planes Entorn Rural Cantorró 

24 Judith Espinosa Garcia Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental 

25 Silvia Brunet Duran Hotel Augusta Vallès/ Hotels HVO 

26 Carles Barcons i Ribes Hotel Molí de la Torre 

27 Enric Gisbert Tomàs HVO ( Associació Hotels del Vallès O.) 

28 David Figuereo Baulenas Institut Carles Vallbona 

29 Marta Lorenzo Sanchez Institut Giola 

30 Sònia Resina Navarro Institut Giola 

31 Laura  Chavarría La Roca Village 

32 Alicia Castro Gonzalez Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes 

33 Josep Abad Reyes Mollet Impulsa, SL 

34 Teresa Blanch Bofill Museu Arxiu Tomàs Balvey de l'Ajuntament de Cardedeu 

35 Daniel Reixach de Linares Oficina Tècnica de Turisme (DB) 

36 Lluis  Velasco Parc Natural del Montseny 

37 Josefa Ros Ruiz PIMECOMERÇ 

38 Xavier  Ginesta Universitat de Vic 
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3 CONCLUSIONS 

Estructuració del producte. L’element sobre el que hi ha més consens és sobre el potencial que té la 
comarca pel que fa a la seva diversificació en l’àmbit turístic, amb un oferta de valor en diferents àmbits. 

 Concentració d’elements altament atractors i les seves conseqüències.  La Roca i el Circuit de 
Catalunya són destins molt reconeguts que atrauen un gruix molt important de visitants però que 
al mateix temps invisibilitzen a altres destins de la comarca. Això comporta riscos de congestió i 
concentració (que també es produeixen al Parc Natural del Montseny) i que representen un risc 
per la sostenibilitat d’aquest entorn natural.  

 Diversitat del producte. La Roca Village, el Circuit de Barcelona-Catalunya, el massís del 
Montseny, les viles termals i modernistes, els Camps de Golf i l’activitat industrial, són els 
exemples més rellevants d’aquesta àmplia diversitat que d’una banda és oportunitat però de 
l’altra en dificulta la difusió de manera estructurada i conjunta. La comarca, doncs, té 
potencialitats en desenvolupament turístic des de diverses perspectives. Algunes aparentment 
contradictòries. 

 Ubicació estratègica i transport. La comarca té una molt bona ubicació respecte al mercat 
intern català i estatal i la connectivitat amb Barcelona, un dels principals destins turístics 
d’Europa. Tot i això presenta deficiències en l’oferta de transport públic en relació a les principals 
destinacions (cas del Montseny) o amb destins complementaris, com la costa del Maresme. 

Sinèrgies del sector - activitat agrària i paisatge. Les noves tendències en el consum, tant de productes de 
primera necessitat com de béns d’oci i lleure (també turisme), afavoreixen, en línies generals, el 
desenvolupament de la comarca i d’aquest sector. S’assenyalen però diverses oportunitats i alguna 
complexitat. 

 Noves tendències i posicionament. La natura, el paisatge, el producte local, la gastronomia i les 
tradicions són actius que configuren una important atracció de visitants. S’estan produint canvis  
de percepció i valors a la societat que tendeixen a incrementar la demanda de productes 
relacionats amb la recuperació de la història, la valorització de l’entorn natural i els productes 
agroalimentaris de proximitat i ecològics amb criteris de sostenibilitat i menys massificats. 

 Identitat. La comarca no s’acaba de creure que és destí turístic i això és en part degut a l’alta 
diversificació de l’oferta, la imatge de comarca industrial, la manca d’estructuració de productes, 
el solapament d’ofertes, la cohesió dels agents, etc. Cal revaloritzar la resta d’espais naturals de la 
comarca, el patrimoni i el termalisme, així com la complementarietat amb les comarques veïnes 
(sobretot entre el turisme de les comarques litorals del Maresme i la Selva, principalment) i la 
diferenciació amb la resta de comarques d’interior (Osona, Bages, Vallès Occidental, etc.) 

 Abandonament de l’activitat primària. Per manca de relleu generacional i per les dificultats 
que tenen les persones que volen iniciar un projecte empresarial (accés a la terra, traves 
administraves i burocràtiques i el desconeixement que es té del sector per part de la població), el 
nombre de persones empleades en el sector primari cada vegada és menor i això representa un 
risc per a la conservació del paisatge i la biodiversitat.  
 

Ocupació i la formació pel treball. Bàsicament han estat dos els elements assenyalats com a claus: 

 Manca de qualificació dels treballadors/es del sector que incideix negativament en la 
prestació dels serveis. Entre les causes s’apunten la poca oferta formativa existent a la comarca a 
la que se suma l’abandonament prematur dels estudis de formació professional per part dels 
joves degut a la important demanda de treballadors que pateix l’activitat. També s’apunta la 
desconnexió existent entre el teixit empresarial i els operadors de formació, els dèficits en l’oferta 
de transport públic que dificulta l’accés a la formació i la manca de competències idiomàtiques 
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(sobretot per tal de connectar els visitants internacionals de La Roca Village i el Circuit amb la 
resta d’oferta). 

 Rotació de personal i la precarietat que es deriva de l’elevada estacionalitat, els horaris i 
jornades laborals atípiques (caps de setmana, treball en horari nocturn, etc.).  
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FACTORS CRÍTICS  

DAFO - ACTIVITATS I RECURSOS 

 

Debilitats i Amenaces Fortaleses i Oportunitats 

 Monopolització excessiva de la Roca del Vallès i 
el Circuit de Barcelona-Catalunya en els destins 
turístics. 
 

 Manca de connexió d’aquests eixos centrals i 
atractors amb la resta de la oferta turística 
comarcal.  
 

 Alta concentració d’atractius turístics en pocs 
punts del territori que amenaça la 
sostenibilitat, sobretot al Montseny. 
 

 Desestructuració del producte turístic local. Hi 
ha poca cohesió entre els agents implicats ja 
que els productes que hi ha (a banda dels dos 
centrals) són molt diversos.  
 

 Manca d’identitat i imatge definida pel territori 
en l’àmbit turístic. La imatge predominant és la 
d’una comarca industrial. 

 

 Poca valorització del patrimoni històric, 
cultural i paisatgístic existent.  

 

 Manca de connexió en transport públic i eixos 
de comunicació amb la costa i el Montseny i, en 
conseqüència, ús excessiu i dependència del 
transport privat. 

 

 Forta competència de les comarques veïnes que 
disposen d’atributs turístics similars (Osona, 
Bages, etc.).  

 

 Manca de cultura empresarial, baixa 
qualificació i traves administratives i legals de i 
per als productors del sector primari. 

 

 Abandonament, manca de relleu i 
desvalorització del sector primari com a perill 
per a la conservació del patrimoni paisatgístic. 
 

 Forts atractius turístics centrals: La Roca 
Village i el Circuit Barcelona-Catalunya són 
coneguts internacionalment i situen a la 
comarca “en el mapa”. Potencial punt de 
dinamització del turisme comarcal. 

 

 Bona ubicació i comunicació respecte el 
mercat intern català i estatal. Zones urbanes i 
periurbanes ben connectades amb la gran 
urbs de Barcelona i amb paisatges naturals 
ben conservats. 

 

 Alt dinamisme dels agents locals que 
treballen en el sector turístic comarcal. 

 

 Increment de la valorització social en els 
camps patrimonial, històric, paisatgístic, etc. 

 

 Aprofitament de la revalorització del 
producte agroalimentari local, de proximitat 
i ecològic per a generar sinèrgies amb altres 
sectors: restauració, comerç, turisme, gestió 
cultural, etc. 

 

 Alta diversificació de la oferta local. Molts 
àmbits potencials d’interès: cultura i capital 
cultural propi, tradicions, artesania, 
gastronomia, paisatge, turisme de muntanya, 
termalisme, etc. 

 

 Emergència de públics específics amb 
interessos molt concrets que aporten valor 
diferenciat a l’oferta (boletaires, golf, etc.).  

 

 Les TIC i la digitalització com a oportunitat 
per difondre la història i el producte de 
proximitat i com a font de noves professions.  



[DIAGNOSI ESTRATÈGICA DEL VALLÈS ORIENTAL] 
Resultats GT Turisme, comerç i espais naturals 

 

 Pàg. 8 

ARBRE DE PROBLEMES  

Ocupació i formació per al treball 

Falta de treballadors qualificats en turisme

CAUSES

•Abandonament prematur dels estudis per part dels 
joves perquè hi ha molta demanda d'ocupació en el 
sector.

•Oferta formativa insuficient , poc diversa, poc coneguda.

•Poca transparència de les necessitats del mercat de 
treball i manca d'orientació (sobretot als joves) per tal 
de que la població conegui la realitat del territori.

•Desprestigi i manca de transparència del sistema de 
formació per al treball (FP i FO).

•Condicions laborals poc atractives, que accentuen la 
imatge precària  i la manca d'expectatives  en el sector.

•Escassa motivació per part dels treballadors, atès que no 
es percep que la formació continua en el sector pugui  
conduir i a una millora de l'ocupabilitat i les condicions 
de vida.

•Problemes en la mobilitat degut a la falta d'oferta de 
transport públic que dificuilta l'accés dels més joves  als 
processos formatius.

CONSEQÜÈNCIES

•Manca de competències idiomàtiques

•Desajust entre oferta i demanda del mercat laboral. 
Dificultat per part de les empreses per cobrir vacants en 
els sectors del turisme.

•Menor qualitat en la prestació del servei.

Precarietat de les condicions laborals

CAUSES

•Horaris extensos i jornades de treball els cap de setmana.

•Estacionalitat en la contractació.

•Males condicions salarials a causa de la poca capacitat de 
negociació col·lectiva.

CONSEQÜÈNCIES

•Manca de motivació dels treballadors.

•Alta rotació del personal existent, especialment del més 
qualificat.

•Falta de qualificació dels treballadors existents, atès que 
no es percep que la formació condueixi a una millora de 
l'ocupabilitat i les condicions de vida.

•Desprestigi del sector.

No es crea ocupació en el sector primari

CAUSES

•Desconeixement del sector primari i com accedir-hi

•Dificultats administratives i legals per accedir a la terra, 
sobretot per a nous productors.

•Desconeixement sobre el potencial d'aquest sector a la 
comarca..

CONSEQÜÈNCIES

•Desaparició del paisatge com a valor turístic 

•Desprestigi i abandonament progressiu de l'activitat.

•Manca d'aprofitament del potencial futur del sector.


