
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Fitxa tècnica del debat 

Lloc: Santa Maria de Palautordera 

Data: 29 d’Octubre 2018, 9h30 

Organitza: Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Modera: MCRIT - DALEPH 

 

Activitats realitzades 

• Caracterització de les estratègies a partir d’iniciatives concretes i propostes existents o en debat 

al territori (40 minuts) 

• Valoració del caràcter estratègic i la viabilitat d’impulsar aquestes estratègies (40 minuts) 

• Quina visió ens imaginem pel Turisme i el Comerç a mig i llarg termini? (20 minuts)  

 

Objectius 

• Identificar l’interès estratègic i la viabilitat de les possibles estratègies de treball relacionades 

amb el turisme i comerç a la comarca  

• Definir el model turístic de futur més adient per al Vallès Oriental 

 

Resultats 

• Identificació de les línies estratègiques de treball més prioritàries en relació al turisme i el 

comerç a la comarca 

• Identificació i recull d’una primera proposta de projectes i iniciatives interessants en marxa o 

en debat a la comarca 

• Definició del imaginari futur sobre el model turístic i comercial al Vallès Oriental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Participants 

 

Núria Nadal (Turismevallès - Consell Comarcal del Vallès Oriental) 

Francesc Xavier Muntasell (Ajuntament de Santa Maria de Palautordera) 

Esther Garcia (Cap de l'Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal)  

Anna Jané (Turismevallès - Consell Comarcal del Vallès Oriental) 

Daniel Reixach de Linares (Diputació de Barcelona) 

Àurea Diéguez Suárez (Ajuntament de Granollers-Granollers Mercat) 

Xavier  Borràs LLebaria  (Altavisibilitat) 

Olga Soler Monforte (consultora turística) 

Yago Calbet Domingo (Ajuntament de Cardedeu) 

Imma Ruiz Barriga (Ajuntament Parets del Vallès) 

Lidia Montoro (Circuit de Barcelona-Catalunya) 

Carme Garrido López (Xarxa Productes de la Terra - Consell Comarcal del Vallès Oriental) 

Lourdes Correa Oliver (Ajuntament de Sant Celoni) 

Sílvia Candelich (Escola d'hoteleria VO Ins Marta Mata) 

Elisabet  Navarro (Condeminas Ajuntament De Santa Eulàlia De Ronçana) 

Marc Bassols (DALEPH) 

Jordi Torres (DALEPH)  

Laura Noguera (MCRIT) 

 

  



 
 

 

Estratègies plantejades sobre Turisme i Comerç  

1. Estructurar un producte turístic i comercial en base als múltiples actius existents de noves 

activitats.  

 Quins principals i nous productes turístics volem promoure i explicar? 

 

2. Revaloritzar l’entorn natural i el patrimoni construït com a factors d’atractivitat comarcal 

Quines estratègies d’actuació sobre el medi natural o els nuclis històrics per augmentar-ne 

l’atractiu turístic (i ciutadà)? 

 

3. Generar majors sinèrgies dels grans equipaments turístics amb la resta de la comarca (La Roca 

Village, Circuït de Catalunya) 

Com podem treure millor partit dels 5 milions de visitants anuals d’aquests equipaments? 

 

4. Rendibilitzar el potencial que té el turisme de proximitat (visites d’un sol dia, de cap de 

setmana) 

Podem rendibilitzar més aquest sector emergent, amb més de 4 milions d’usuaris potencials? 

 

5. Generar un relat i una imatge turística de la comarca 

Com podem visualitzar el Vallès Oriental com a destinació turística? Quins mitjans? 

 

6. Enfortir la salut del comerç tradicional i les fires 

Quines iniciatives de formació o de promoció econòmica podem impulsar pel comerç? 

 

7. Enfortir el sector turístic: Manca de relleu generacional, dificultats en l’emprenedoria, 

valorització dels recursos tecnològics, formació ocupacional 

Quines iniciatives de formació o de promoció econòmica podem impulsar pel turisme? 

 

8. Promoure la col·laboració institucional en l’àrea de turisme 

Quines iniciatives de col·laboració institucional cal impulsar, dins la comarca i fora? 

 

 

  



 
 

 

Síntesi de les contribucions dels participants 

 

Priorització de les estratègies proposades 

Entre les estratègies proposades, les línies més prioritàries segons els participants a la jornada han 

estat:  

1. Estructurar un producte turístic i comercial en base als múltiples actius existents de 

noves activitats.  

 

2. Revaloritzar l’entorn natural i el patrimoni construït com a factors d’atractivitat 

comarcal.  

 

Les estratègies que li segueixen són:  

3. Enfortir la salut del comerç tradicional i les fires 

 

4. Enfortir el sector turístic: manca de relleu generacional, dificultats en l’emprenedoria, 

valorització dels recursos tecnològics, formació ocupacional. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Elements destacats del debat a l’entorn de línies estratègiques 

 Cal observar que es perceben algunes reticències en relació a les línies de treball que fan 

referència a la generació de sinèrgies amb els grans equipaments turístics de la comarca (La 

Roca Village i Circuit de Catalunya), tot i el gran volum de turistes que generen (5 milions 

anuals). Es qüestiona, com queda reflectit en les propostes d’actuació, el paper d’aquests 

equipaments en relació als impactes negatius que produeixen sobre la comarca (problemes 

de congestió, sobre el petit comerç local).  

 També es desprèn una baixa percepció de les potencialitats en relació a la proximitat a 

Barcelona, tot i els 4 milions de residents metropolitans. 

 La col·laboració institucional tampoc ha estat considerada una de les línies de treball més 

estratègiques. Com veurem més endavant, aquest és un aspecte subratllat en la proposta 

d’actuacions. Es destaca, però, que els resultats haurien estat diferent si hi hagués participat 

en la sessió més membres del sector privat. En l’àmbit públic, els participants, la majoria 

d’ells tècnics municipals i membres del consell comarcal en l’àrea de turisme i comerç, 

apunten que treballen de manera coordinada entre els serveis dels diferents municipis de la 

comarca, i a través dels quals ja es donen col·laboracions de treball.   

 Es van donar diferències entre les opinions d’un grup i de l’altre: mentre que un dels grups ha 

determinat com més prioritàries estructurar un producte turístic i comercial, i revaloritzar 



 
 

 

l’entorn natural i patrimonial, el segon grup ha apostat per prioritzar les línies de treball 

adreçades a enfortir la salut del comerç tradicional i les fires i enfortir el sector turístic.  

 L’eix estratègic de treball amb més accions, iniciatives i projectes associats és la 

revalorització de l’entorn i el patrimoni construït. Per aquesta línia de treball es destaquen 

propostes a curt termini tals com l’elaboració de catàlegs o organització d’activitats per 

donar a conèixer els productes locals; l’adequació i articulació dels camins i itineraris naturals 

de la comarca en producte turístic de natura; o accions per posar en valor el patrimoni 

quotidià. Quant a accions a llarg termini, destaquen aquelles per treballar la línia estratègica 

per promoure la col·laboració institucional en l’àrea de turisme, sobretot amb accions per 

enfortir els lligams entre el sector públic i privat, i també entre administracions a diferent 

escala de treball.  

 

 

Iniciatives en curs o propostes vinculades a cada estratègia 

Per cadascuna de les línies se’n destaquen les següents iniciatives, projectes i accions: 

  

a) Generar majors sinèrgies dels grans equipaments turístics amb la resta de la comarca (La Roca 

Village, Circuït de Catalunya) 

En el llarg termini, es proposa incloure l’oferta de natura que té la comarca a la informació turística 

que s’ofereix des del circuit de Catalunya. A més, seguir treballant de manera conjunta amb les 

accions i iniciatives que es puguin proposar des de La Roca Village o el Circuit de Catalunya.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Difondre informació turística en els elements promocionals del Circuït de Catalunya i de la Roca 

Village 

- Treball conjunt entre els equipaments de La Roca Village i el Circuit de Catalunya i els municipis de 

la comarca 

  

 

b) Promoure la col·laboració institucional en l’àrea de turisme  

En el curt termini, es plantegen major col·laboracions amb l’Agència Catalana de Turisme, i sobretot, 

se’n destaca l’organització de visites per part dels tècnics municipals i comarcals als principals agents 

del sector privat de la comarca.  

En el llarg termini, afavorir la concertació publico-privada, i també la concertació entre 

administracions. Es veu com interessant aconseguir que la Generalitat participi més en la governança 

turística comarcal i local.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Gestió de transport públic al Montseny (especialment els caps de setmana) 

- Més concertació público-privada 



 
 

 

- Concertació entre administracions 

- Potenciació d’una figura d’emprenedor turístic del lleure i l’entorn 

- Establiment de més vincles de col·laboració amb l’Agència Catalana de Turisme 

- Treball de prospectiva: programa de visites dels tècnics comarcals / municipals a les empreses del 

sector, per enfortir vincles, informar d’iniciatives i contrastar inquietuds o expectatives 

- Implicació major de la Generalitat en la governança turística a nivell comarcal i local  

 

 

c) Estructurar un producte turístic i comercial en base als múltiples actius existents de noves 

activitats.  

En el curt termini, es presenten iniciatives per generar productes basats en les experiències d’oci i de 

turisme familiar a la comarca. Es posa d’exemple, la Ruta Tourdera, ja en marxa, amb la definició 

d’oferta complementària, gastronòmica i d’allotjament. Entre els projectes en curs o a debat 

presentats, els participants en destaquen la comercialització conjunta dels itineraris naturals i les 

experiències gastronòmiques; la publicació de 50 propostes sobre turisme de compres a la comarca; i 

la promoció del producte turístic passmuseum. Un altre paquet turístic que es veu com interessant 

és: safareig termal + visita guiada + restaurant+ museu thermalia.  

En el llarg termini, es recullen propostes per la unió de la ruta Besòs-Tordera, i per la generació de 

models de negoci orientats al turisme de lleure i d’oci. Es creu que els paquets turístics han 

d’incloure allotjament, gastronomia, visites i experiències, tot com un mateix producte.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Promoure experiències d’oci i turisme familiar 

- Creació de productes que incloguin experiències 

- Creació de productes que incloguin elements singulars de la comarca (p.ex safareix termal + visita 

guiada + restaurant + museu thermalia) 

- Foment i promoció de la Ruta Tourdera. Generar oferta complementària (gastronomia i 

allotjament) 

- Comercialització conjunta dels itineraris naturals i el sector de la restauració 

- Publicació de 50 propostes sobre turisme de compres a la comarca 

- Promoció del producte turístic Passmuseum 

- Treball per la consolidació de la ruta futura Besòs-Tordera  

- Generació de models de negoci d’àmbit comarcal orientats al turisme d’oci i lleure  

 

 

d) Rendibilitzar el potencial que té el turisme de proximitat (visites d’un sol dia, de cap de setmana). 

En el curt termini, es planteja la paquetització de les experiències turístiques de lleure i oci a la 

comarca que incloguin visites culturals + rutes/itineraris naturals + experiències gastronòmiques, fent 

que aquests paquets i activitats associades tinguin el seu espai a la plataforma turismevallès.com.  

En el llarg termini, el turisme a la comarca es creu que ha d’anar lligat al foment i desenvolupament 

dels actius endògens del territori. 

 

 



 
 

 

 

 

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Paquetització d’experiències turístiques de lleure i oci 

- Oferta de paquets turístics que incloguin visites culturals, itineraris i rutes naturals, i experiències 

gastronòmiques  

- Promoció dels camins i itineraris naturals, especialment la ruta Tourdera  

- Incloure a la plataforma turismevalles.com les activitats i productes turístics que s’ofereixen 

- Foment d’un turisme basat en la revalorització dels actius endògens 

- Desenvolupament patrimonial de Caldes de Montbui   

 

 

e) Revaloritzar l’entorn natural i el patrimoni construït com a factors d’atractivitat comarcal.  

En el curt termini, es proposen iniciatives per crear productes de natura que incloguin camins i 

itineraris i que es donin a conèixer els productes propis de la comarca amb una potenciació i millora 

del transport públic.  

En el llarg termini, a la vegada, es planteja la diversificació de productes per evitar-ne la saturació. 

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Accions i activitats per posar en valor el patrimoni quotidià  

- Creació de productes de natura (camins, itineraris...) 

- Promoció per donar a conèixer els productes locals (a través de catàlegs, o als restaurants de la 

comarca...) 

- Diversificació de productes per evitar la saturació turística i congestió del territori 

- Potenciació del transport públic 

 

 

f) Generar un relat i una imatge turística de la comarca. 

En el curt termini, promoure una campanya pel foment del turisme de benestar (benestar 

gastronòmic, benestar cultural, benestar termal...) sent la comarca més diversa turísticament a prop 

de Barcelona.  

En el llarg termini, generar una imatge d’entorn natural viu que li doni més valor al patrimoni natural 

comarcal, fent que els propis ciutadans del Vallès sentin seues els recursos naturals i patrimonials, i 

siguin els seus principals promotors.  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Llançament d’una campanya sobre turisme de benestar a la comarca  

- Definició d’una imatge d’entorn natural viu que li doni valor al patrimoni natural 

- Treballar el concepte benestar com aglutinador de les experiències turístiques al Vallès Oriental 

(benestar gastronòmic, benestar termal, benestar cultural...) 



 
 

 

- Fer que els ciutadans del Vallès sentin seus els recursos presents al territori perquè a llarg termini 

siguin els principals promotors de les potencialitats turístiques que ofereix la comarca 

 

 

g) Enfortir el sector turístic: manca de relleu generacional, dificultats en l’emprenedoria, 

valorització dels recursos tecnològics, formació ocupacional. 

En el llarg termini, es pensa en les eines per fer una formació professionalitzada del sector turístic per 

generar un model de formació enfocat a millorar l’oferta i qualitat del sector, que respongui a 

necessitats reals i pràctiques que demandi el sector públic i privat (allotjament, restauració, gestió...).  

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Formació professionalitzada del sector turístic  

- Model de formació enfocat al sector turístic (allotjament, restauració, gestió) per una millor qualitat 

de les oportunitats formatives  

- Actuacions formatives que responguin a necessitats reals i pràctiques 

 

 

h) Enfortir la salut del comerç tradicional i les fires. 

En el curt termini, es planteja la possibilitat de crear una base de dades amb les botigues i 

agrobotigues comercials que ofereixen productes de proximitat i/o varietats recuperades.  

En el llarg termini, es proposen sinergies entre pobles per unificar fires i organitzar un calendari de 

fires per no solapar-les unes amb les altres ni en temps ni en temàtiques. Es proposa també crear 

una ruta sobre comerços singulars.   

 
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia: 

- Sinergies entre pobles per unificar fires  

- Creació d’una ruta sobre comerços singulars a la comarca 

- Frenar l’establiment de megaprojectes comercials 

- Calendari de fires a nivell comarcal perquè no es solapin entre municipis i temàtiques   

- Creació d’una base de dades amb les botigues i agrobotigues comarcals que tinguin productes de 

proximitat i varietat recuperades 

- Creació d’una central de distribució dels productes artesans elaborats a la comarca 

 

  

Visió futura del sector al Vallès Oriental  

 

Els participants consideren que la comarca del Vallès Oriental pot aglutinar tots els models turístics 

plantejats: turisme actiu (com a la Garrotxa), turisme metropolità i de visites de dia o cap de setmana 

(com el Garraf o Penedès), turisme urbà i patrimonial (com Osona/Vic), turisme especialitzat en 

nínxols de mercat emergents (com el Maresme).  



 
 

 

La diversitat de recursos tant naturals com patrimonials que ofereix la comarca, es creu, que pot fer 

que a nivell turístic es puguin desenvolupar i enfortit tots quatre models turístics. El debat es centra 

en la diversitat i possibilitats que existeixen, tot i que es qüestiona si oferir-ho tot no resta 

atractivitat.  

Es planteja definir un producte sota un concepte o element destacat a la comarca (per exemple, 

terme benestar), que sigui paraigües i del qual pengin totes les possibilitats turístiques que 

s’ofereixen al Vallès Oriental (allotjament, activitats de natura, gastronomia...). 

Es creu que per definir el nom del producte més adient que pot oferir el Vallès Oriental es requereix 

un procés llarg de debat entre els principals agents del territori i els turistes. En aquest sentit, es creu 

que hi ha encara treball a fer.  

 

 

  



 
 

 

Estructura de la dinàmica 

 

1. Benvinguda, presentacions i situació (10 min).  

Presentació en format PPT per part de Mcrit sobre l’estat actual dels treballs per situar els 

participants en el marc de partida de la discussió i format de la jornada. Contextualització dels 

antecedents del Pla, resultats de la diagnosi estratègica, Pla Operatiu de Turisme 2018, i introducció 

a les dinàmica del debat. Exposició de les possibles línies estratègiques de treball sobre Turisme, 

Comerç, Espais Naturals, Productes de la Terra i Gastronomia.  

  

2. Activitat 1 - Caracterització i identificació d’iniciatives i projectes existents o en debat al territori 

vinculats a cada estratègia (20 min).  

Els participants es divideixen en dos grups de treball. Cada participant per cadascun dels grups ha 

d’identificar i proposar 2 projectes, iniciatives o programes existents, en debat o proposats, que 

sumin a les estratègies presentades pel el curt termini (2018-2025), i un pel llarg termini (més enllà 

de 2025). Es genera un debat intern per cada grup, en el que cada participant explica a la resta les 

seves decisions i les seves propostes. Un o més membres del grup exposen els principals raonaments 

a la resta de participants al final de l’activitat.  

 

 

 

3. Activitat 2 - Selecció de les iniciatives i projectes més interessants per cada estratègia (20 min).  

Els grups s’intercanvien els pòsters que han estat treballant fins ara. Així, ara cada grup treballa amb 

les propostes que ha realitzat l’altre grup. De manera col·lectiva, i sobre la proposta d’iniciatives i 

programes de l’altre grup, s’escullen aquelles 5 iniciatives o projectes de curt termini (2018-2025) i 2 

en el llarg termini (més enllà de 2025) que s’identifiquin com a més rellevants i interessants. S’agafen 

les enganxines corresponents i es col·loquen dins el cercle de consens. De nou es genera un debat 

intern en cada grup. Un o més membres del grup exposen els principals raonaments a la resta de 

participants al final de l’activitat. 



 
 

 

 

 

4. Activitat 3 - Priorització de línies estratègiques (20 min).  

Els grups s’intercanvien per realitzar una discussió interna per cada grup sobre quines de les 8 

estratègies proposades són més interessants, i caldria impulsar abans. Així, cada participant vota 

amb dos gomets la línia estratègica que li sembla més prioritària i amb un gomet aquella que li 

segueix. Cada participant explica a la resta les seves decisions i s’organitza un debat intern en cada 

grup sobre les propostes que s’han fet. Un o més membres del grup exposen els principals 

raonaments a la resta de participants al final de l’activitat. 

 

 

 

5. Activitat 4 - Discussió sobre la viabilitat de les línies més prioritàries (20 min).  

Dinàmica oberta a tots els participants on es discuteix entre tots quins són els condicionants per 

cadascuna de les estratègies. Es valora quina viabilitat té cada línia, i quina capacitat d’impacte es té 

des del Pla Estratègic per incidir sobre el desenvolupament de les estratègies proposades.  

 

 



 
 

 

 

 

6. Activitat 5 - Visió de futur sobre el turisme al Vallès Oriental (20 min). 

Es mostren 4 models alternatius de turisme que es donen a algunes de les comarques de Catalunya 

perquè els participants destaquin amb quin dels models presentats es senten més identificats i els 

agradaria més prendre com a referent de cara a desenvolupar l’activitat turística a la comarca en ell 

llarg termini.  

 

La pregunta que es realitzarà és: “Com t’imagines el Vallès Oriental l’any 2040, en relació al turisme?” 

a) més vinculat al turisme actiu, com la Garrotxa 

b) més metropolità, de visites de dia, com el Garraf o l’Alt Penedès 

c) més urbà i patrimonial, com Osona 

d) més especialitzat en nínxols de mercat emergents, com el Maresme  

 

7. Debat obert i cloenda (10 min)  

 


