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1. Donar continuïtat a la diagnosi estratègica elaborada en la primera fase del Pla (canvi d’equip redactor) 

 

2. Identificar els àmbits estratègics pel desenvolupament econòmic local i ocupacional del Vallès Oriental 

 

3. Definir una estratègia integrada a desplegar entre 2018-2025 (curt termin), però amb visió a mig i llarg termini 

 

4. Definir una proposta pel Pla d’Acció 2018-2025 

Objectius de la 2a fase del Pla Estratègic  



Objectiu:  valorar l’interès estratègic i la viabilitat de possibles Estratègies de Treball alternatives 

 

Activitats 

1. Caracterització de les Estratègies a partir d’iniciatives concretes i propostes existents o en debat al territori 

 

2. Valoració del caràcter estratègic i la viabilitat d’impulsar aquestes estratègies 

 

3. Quina Visió ens imaginem pel Turisme i el Comerç a mig i llarg termini? 

 

Estructura de la jornada de Turisme i Comerç 



El punt de partida. Diagnosi estratègica del Vallès Oriental (primavera 2018) 

El Punt de Partida. Documentació Existent 

1. Quadern de Dades – Anàlisi quantitatiu a través de fonts secundàries, revisió documental, dades estadístiques... 

2. Aportació dels Agents – Anàlisi qualitatiu a través de comissions sectorials, grup d’experts, jornades de participació... 

3. Relat Territorial – Fotografia comarcal en 25 punts clau 

4. Reptes Territorials – Síntesi de Punts Crítics i Oportunitats de desenvolpament 



Elements claus de la diagnosi estratègica: Síntesi dels Punts Crítics 

Reptes i Oportunitats de la Indústria i Polígons  Debat 26 de Novembre 

 

a) Abordar l’obsolescència dels Polígons Industrials i d’Activitats (PAEs): manteniment, fibra, mobilitat 

b) Fragmentació dels polígons industrials, en dificulta la seva gestió 

c) Transport públic als polígons 

d) Reindustrialitzar el Vallès Oriental 

Reptes i Oportunitats de la Treball i ocupació  Debat 19 de Novembre 

  

a) Oferta formativa poc orientada a les necessitats de les empreses 

b) Poca visibilitat de l’oferta formativa dels serveis d’ocupació i altres intermediaris. Fragmentació del serveis d’ocupació  

c) Escassetat de la mà d’obra local, especialment en la indústria i el sector del transport 

d) Nivell baix de formació de la població activa pels requeriments laborals 

e) Precarització del mercat de treball, bosses de població amb molt baixa ocupabilitat  (treballadors sènior, persones en situació d'exclusió...)  

 
Reptes i Oportunitats de la de la mobilitat i el transport  Debat 22 de Novembre 

  

a) Mobilitat molt centrada en l’ús del cotxe. Transport públic poc atractiu fora dels grans corredors 

b) L’augment del transport de mercaderies, amb els impactes que això suposa 

c) Conseqüències sobre el medi-ambient 

Reptes i Oportunitats de la Salut i Persones  Debat 12 de Novembre 

  

a) Envelliment de la població: és un repte pels serveis assistencials, però una oportunitat de desenvolupament de noves activitats 

b) L’atenció als processos d’exclusió social.  

c) Oportunitats de les millores tecnològiques en l’atenció a les persones 



Elements claus de la diagnosi estratègica: Punts Crítics en relació a 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 de 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? 

 



Diagnosi estratègica del Vallès Oriental: Síntesi de la DAFO Turisme i Comerç (7 de febrer) 

Debilitats i Amenaces  Fortaleses i Oportunitats 

o Monopolització de la Roca del Vallès i el Circuit de Catalunya com a destins 

turístics.  

o Poca sinèrgia entre aquests eixos atractors i la resta de la oferta turística 

comarcal 

o Sobre concentració d’atractius turístics en alguns punts (Montseny), 

amenaça la sostenibilitat 

o Desestructuració del producte turístic local. Poca cohesió entre els agents 

o Manca d’identitat i imatge definida pel territori en l’àmbit turístic.  

o Poca valorització del patrimoni històric, cultural i paisatgístic existent.  

o Manca de connexió en transport públic 

o Competència de comarques veïnes (Osona, Bages, etc.).  

o Manca de cultura empresarial, poca qualificació i traves legals al sector 

primari 

o Abandonament, manca de relleu i desvalorització del sector primari. Perill 

per a la conservació del patrimoni paisatgístic.  

o Atractius turístics centrals: La Roca Village i el Circuit Catalunya. Potencial 

punt de dinamització del turisme comarcal.  

o Bona ubicació i comunicació respecte el mercat intern català i estatal.  

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

o Increment de la valorització social en els camps patrimonial, històric, 

paisatgístic, etc.  

o Aprofitament de la revalorització del producte agroalimentari local, de 

proximitat i ecològic per a generar sinèrgies amb altres sectors.  

o Alta diversificació de la oferta local. Molts àmbits potencials d’interès.  

o Emergència de públics específics amb interessos molt concrets que aporten 

valor diferenciat a l’oferta (boletaires, golf, etc.).  

o Les TIC i la digitalització com a oportunitat per difondre la història i el 

producte de proximitat i com a font de noves professions.  



Marc de Referència: Pla de Turisme 2018-2025 

Àmbit de Treball 1: Creació de Producte Turístic  

1.1 Taula de shopping 

1.2 Turisme cultural 

1.3 Xarxa de senders i itineraris del Vallès Oriental 

Àmbit de Treball 2: Sostenibilitat i Qualitat 

2.1 Procés d’implantació del Compromís per a la sostenibilitat Biosphere 

2.2 Participació en la Carta europea de turisme sostenible al Montseny 

2.3 Turisme inclusiu: recull de recursos, rutes i serveis 

2.4 Accions de formació adreçades als professionals del sector 

2.5 Col·laboració amb el Laboratori de turisme de Diputació de Barcelona  

Àmbit de Treball 3: Comunicació i Promoció 

3.1 Ampliació del banc d’imatges 

3.2 Manteniment i actualització del banc de recursos 

3.3 Elaboració, actualització i difusió dels continguts de la web, blog i newsletter 

3.4 Traducció al francès i a l’anglès del mapa turístic i distribució de publicacion 

3.5 Accions de promoció amb la Diputació i ACT 

3.6 Gestió de les xarxes socials i el blog de TurismeVallès 

3.7 Accions de promoció del turisme gastronòmic i els productes de proximitat  

3.8 Manteniment i millores de la plataforma www.turismevalles.com  

3.9 Gestió de la plataforma: creació de producte i comercialització 

www.turismevalles.com  

3.10 Col·laboració amb el Barcelona Catalunya Film Commission  

3.11 Altres accions de promoció  

3.12 Xarxa de Punts d’Informació Turística  

3.13 Projecte singular: creació, disseny, realització i producció d’una campanya de 

vídeo màrqueting basada en el concepte del benestar  

 

Àmbit de Treball 4: Relacions amb els Agents del Territori 

4.1 Plenaris polítics 

4.2 Plenaris tècnics – privats  

4.3 Jornades TurismeVallès 

4.4 Participació en els Cercles de la Diputació 

4.5 Col·laboració amb l’Agència Catalana de Turisme 

4.6 Suport als municipis  

4.7 Col·laboració amb el Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella 

http://www.turismevalles.com/
http://www.turismevalles.com/


Marc Conceptual del AtlesDEL (DiBa, Mcrit 2016) 



PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC LOCAL I L’OCUPACIÓ DEL VALLÈS 

ORIENTAL (2018 – 2025) 

 

Taller de Prospectiva – Turisme, Espais Naturals, Comerç, Gastronomia i Productes de la Terra 

 
Santa Maria de Palautordera – 29 de octubre 2018 


