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Perquè és un àmbit estratègic?

■ Va més enllà del lleure, afecta tota activitat que impliqui desplaçament o mobilitat, fora 

del domicili habitual. Cal obrir la ment i la mirada.

■ En si mateix el Turisme genera i distribueix riquesa: és un motor econòmic, és un atribut 

de les societats desenvolupades.

■ És prou important com per orientar i planificar el seu desenvolupament: cal impulsar un 

model responsable i sostenible d’ocupació de l’espai, com vetllar per un impacte positiu 

a nivell social, ambiental i econòmic.

■ És un tractor d’altres àmbits o sectors econòmics, que a més genera un llegat que 

incrementa el valor (cultural, econòmic, social) del nostre territori, la nostra identitat 

cultural.

■ Projecta al món (als mercats emissors cap a la nostra destinació) la nostra identitat: ens 

cohesiona i ens ajuda a ser reconeguts.

■ Pel contrast que suposa entre residents i visitants, la interrelació impulsa una evolució 

social oberta.



PENEDÈS: Destinació turística.

■ Avui no podem parlar del Penedès com una destinació: és un aglomerat territorial, de 

comarques o municipis, que aporten les seves característiques.

■ El Penedès és reconegut com una DO consolidada i significativa, però d’això no es 

deriva que sigui una destinació.

■ Cal el reconeixement de tots els agents públics i privats, socials i econòmics involucrats 

en l’activitat turística del Penedès, per tal d’evolucionar com a destinació.

■ Aquest reconeixement s’ha de fer des de l’anàlisi estratègic del turisme al Penedès: 

quina és la seva realitat actual i com es vol que sigui a la propera dècada.

■ Aquest anàlisi ens dirà quins són els productes turístics del Penedès, el seu 

posicionament i el model de gestió. Caldrà un Pla de Màrqueting Turístic per disposar 

d’un pla d’acció per impulsar la marca i els productes als mercats emissors durant els 

propers anys.

■ En aquest doble exercici (estratègic i de màrqueting) caldrà situar la relació entre la 

marca Penedès i la marca Barcelona. 
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