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Durant els darrers anys la ciutat de Manresa, i més concretament l’Ajuntament de
Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, han apostat per l’impuls del
sector turístic amb el desenvolupament d’un projecte turístic de la ciutat. Amb
l’objectiu de definir una estratègia en matèria turística i d’orientar les accions
necessàries per assolir les fites establertes, l’any 2014 es va elaborar el Pla Director
del Projecte Manresa 2022. Posteriorment es va elaborar el Pla de Marketing
Turístic de Manresa 2015 i el Pla de Treball Manresa Turisme 2017.

Per tal de donar continuïtat al desenvolupament i consolidació turística de la ciutat
de Manresa, l’ens de promoció turística ha expressat el seu interès per
desenvolupar un estudi que permeti valorar la creació de productes turístics dins del
municipi i establir les bases per la seva comercialització. Concretament es planteja el
desenvolupament de dos productes turístics principals, el turisme religiós i el
turisme espiritual, i un producte complementari, l’enoturisme.

La Diputació de Barcelona, per tal de donar resposta a la necessitat expressada per
l’Ajuntament de Manresa, ha impulsat l’elaboració d’un Pla de màrqueting turístic
del municipi de Manresa, encarregant l’elaboració del pla a l’empresa Expertus
Turismo y Ocio.

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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La metodologia emprada per l’elaboració del Pla de Màrqueting Turístic del
municipi de Manresa ha estat orientada a l’obtenció d’una visió àmplia i complerta
de la situació actual i potencial de Manresa com a destinació turística.

Per tal de conèixer la situació actual del municipi en relació a l’oferta i la demanda,
s’han emprat fonts d’informació secundàries. Concretament s’han consultat i
analitzat les estadístiques oficials de turisme (INE, IDESCAT, LABturisme de la
Diputació de Barcelona), i s’han analitzat plans estratègics de diferents àmbits
territorials que incideixen en el sector turístic de Manresa (plans municipals, del
Bages i Paisatges de Barcelona.)

També s’ha donat especial importància en la obtenció de la visió i opinió dels
representants dels diferents àmbits i sectors implicats de manera directa o
indirecta amb el sector turístic. D’aquesta manera, s’han realitzat 21 entrevistes
personals a representants de diferents institucions públiques i privades que
incideixen en el desenvolupament turístic del municipi.

Per tal de garantir l’adequació del Pla de Màrqueting Turístic a les necessitats i
estratègies turístiques de l’Ajuntament de Manresa, així com també per tal de
garantir la seva alineació amb l’estratègia turística de la província de Barcelona,
s’han realitzat tres reunions amb els representants de turisme de l’Ajuntament de
Manresa i de la Diputació de Barcelona. La reunió inicial tenia per objectiu
conèixer la visió de les diferents parts en relació al pla de màrqueting, els seus
interessos i necessitats; la segona reunió es va realitzar per tal de presentar els
resultats obtinguts a la fase d’anàlisi i diagnòstic i consolidar-lo amb la visió de les
diferents institucions implicades en el projecte; i finalment la tercera reunió tenia
per objectiu presentar les estratègies i accions definides per tal de consensuar-les.

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

Fonts d’informació secundàries
• Estadístiques oficials (INE, IDESCAT)

• Plans estratègics de diferents àmbits territorials
que incideixen en el sector turístic de Manresa:
plans municipals, del Bages i de Paisatges de
Barcelona.

Fonts d’informació primàries
• 21 entrevistes personals realitzades els mesos

de març i abril a representants de les diferents
institucions i empreses públiques i privades que
incideixen en el desenvolupament del sector
turístic del municipi.

Reunions de treball
• 3 reunions de treball la participació de

l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de
Barcelona i l’equip consultor.
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EMPRESES VINCULADES AMB EL SECTOR TURÍSTIC
La informació obtinguda de les entrevistes realitzades a les empreses
del sector turístic han estat principalment relacionades amb la gestió
turística actual de la destinació, els interessos i necessitats de les
empreses per tal de desenvolupar la seva activitat, la visió sobre la
situació turística actual i potencial del turisme al municipi, el perfil de
visitants, i la identificació d’oportunitats i aspectes de millora en la
gestió, comunicació, promoció i comercialització de la destinació.
Persones entrevistades: Sr. VILALTA, R. - Bages Terra de Vins. Sr.
BASOMBA, J. - Teatre Kursaal. Sr. MARGENAT, F. - Oller del Mas. Sr.
AMORÓS, J. – Desconnexions.

HOSTELERIA
Les entrevistes realitzades als agents implicats amb l'Hosteleria de
Manresa han tingut com objectiu principal l’obtenció d’informació
sobre el pes del sector turístic en el seu negoci, el perfil de clients i el
perfil de visitants de la destinació de Manresa, la seva percepció sobre
la situació actual del sector turístic al municipi i el seu potencial, i
aspectes relacionats amb la gestió, comunicació, promoció i
comercialització de la destinació turística de Manresa. Persones
entrevistades: Sr. VILASECA, J. - Escola Joviat. Sr. SANLLEHÍ, M. - Hotel
1948. Sr. PABLO, G. - Urbi Apartments. Sr. RUIZ, J. - Kursaal Espai
Gastronòmic. Sr. ALBÀ, LL - Restaurant-Hostal Turó de la Torre. Sr.
MONNÉ, J. - Apartaments Infants. Sra. DE PUIG, R. – L’Hotelet.

INSTITUCIONS GESTORES DE LA DESTINACIÓ
Les entrevistes realitzades a les institucions gestores de la destinació
han estat principalment orientades a conèixer aspectes vinculats amb
la gestió turística de Manresa. D’altra banda també s’ha incidit en
altres aspectes que s’han considerat rellevats per tal de potenciar el
desenvolupament turístic del municipi. Persones entrevistades: Sr.
CALMET, J. - Ajuntament de Manresa. Sr. SALA, I. - Bages Impuls. Sr.
FORTUNY, B. - Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Bages.

GESTIÓ DE PATRIMONI I RECURSOS TURÍSTICS
Les entrevistes realitzades als agents vinculats amb la gestió del
patrimoni i recursos turístics han servit per recollir informació relativa
a la gestió dels recursos, als serveis que ofereixen actualment, al perfil
de visitants actual, als sistemes de cooperació i coordinació emprats, i
a les estratègies i accions de comunicació, promoció i comercialització
definides i implementades. També s’ha obtingut informació relativa als
interessos i necessitats identificats per cada organisme gestor.
Persones entrevistades: Sr. SOLER, J. - DO Pla de Bages. Sra.
CODINACH, M. – Basílica de la Seu. Sr. MAGRIÑÀ, LL. - La Cova. Sra.
MUNS, L. - Fundació Parc de la Sèquia. Sr. VILÀ, F. - Museu Comarcal
de Manresa.

COMERÇ
Les entrevistes han servit conèixer la visió dels agents vinculats amb el
comerç en relació amb el desenvolupament del turisme. Principalment
s’ha aprofundit en el paper actual i potencial del comerç amb el sector
turístic, s’han identificat aspectes de millora i oportunitats. Persones
entrevistades: Sr. CASALS, P. - Cambra de Comerç. Sra. INFANTE, T. –
Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC).
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A continuació s’inclou una relació de les persones entrevistades per l’elaboració de Pla de Màrqueting Turístic, així com també les principals àrees en
les que s’ha incidit en cadascun dels casos.
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Per la definició de les accions concretes del Pla de Màrqueting Turístic del Municipi de Manresa s’ha seguit la següent metodologia.

La definició de les accions del Pla de Màrqueting s’ha fonamentat en els resultats obtinguts a les fases prèvies d’anàlisi i diagnòstic. S’ha donat
especial importància a la visió aportada pels agents del sector a la fase anterior per tal de definir un full de ruta coherent i alineat amb les
necessitats i capacitats de la destinació.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

ESTRATÈGIES MAPA ESTRATÈGIC

INDICADORS DE CONTROL I SEGUIMENT

ACCIONS ACCIONS

PROGRAMESPROGRAMESPROGRAMES

ACCIONS ACCIONS ACCIONS ACCIONS
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INFRAESTRUCTURA ORGANITZATIVA

COOPERACIÓ 
PÚBLICO-PÚBLICO

COOPERACIÓ 
PÚBLICO-PRIVADA

PLANIFICACIÓ ECONÒMICA
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El Pla de Màrqueting Turístic està format per una part estratègica, una part
organitzativa i una d’operativa.

El marc estratègic estableix els objectius estratègics, és a dir cap a on anirà la
destinació de Manresa en l’àmbit turístic durant els propers tres anys. El
marc estratègic també inclou un mapa estratègic, una eina que determinada
quin camí seguirà el municipi per assolir els objectius estratègics, i les
estratègies sobre les que es fonamentaran els programes i accions.

El marc organitzatiu identifica la infraestructura necessària per tal de dur a
terme l’estratègia prèviament definida. També s’inclouen els mecanismes i
sistemes de cooperació entre agents públics i entre agents públics i privats
per tal de garantir l’alineació de tots els agents per la consecució dels
objectius establerts.

Finalment el Pla inclou el marc operatiu, on es defineixen els programes que
es desenvoluparan, cadascun d’ell amb un seguit d’accions concretes a
implementar. Per tal de garantir la viabilitat del Pla proposat, s’inclou una
planificació econòmica, on es distribueix el pressupost disponible entre els
diferents programes i accions proposades. Per tal de garantir la correcta
implementació del Pla i poder valorar els resultats obtinguts, el marc operatiu
també inclou indicadors de control i seguiment.
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Actualment l’estratègia i les accions que desenvolupa la Fundació Turisme i Fires de Manresa es fonamenten en quatre Plans
municipals, alineats amb el Pla Estratègic de Turisme de la comarca. Amb l’objectiu d’elaborar un Pla de Màrqueting Operatiu i un
Pla de Comercialització que estiguin alineats amb l’estratègia turística del municipi i que s’ajustin a la seva realitat, a continuació
s’analitzen cadascun els plans identificats que incideixen en el seu desenvolupament turístic.

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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A. MANRESA 2022 PLA DIRECTOR

Amb motiu del 500 aniversari de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa, l’Ajuntament de Manresa va impulsar l’any 2014
l’elaboració d’un Pla Director per tal de que l’any 2022 la ciutat esdevingui un pol d’atracció de pelegrins i turistes. El Pla
Director és de caràcter estratègic i serveix com orientació en la presa de decisions i les actuacions de l’Ajuntament del
municipi.

Objectiu
Preveure els reptes estratègics, tant de planificació com de gestió, que ha d’afrontar el municipi fins l’any 2022.

Contingut
El Pla Director inclou la definició del següents elements:

Visió

Missió

Proposta estratègica 
i eixos a 

desenvolupar
Pla d’acció

Es defineixen tenint en
compte els tres elements
que intervenen en la fita de
Manresa 2022: Manresa, la
Cova i El Camí.

Identifica 3 eixos o fils
conductors:
• Manresa és camí
• Manresa és acollida
• Manresa és llum

Dels 3 eixos es deriva un pla
d’acció amb 8 apartats, 62
programes i més de 170
actuacions.

3. ANÀLISI DELS PLANS ESTRATÈGICS I OPERATIUS PREVIS
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CIUTAT
Una ciutat que hagi millorat l’autoestima i recuperat la centralitat i l’impuls, amb
capacitat d’atracció turística i dinamisme econòmic i social, i que sigui sostenible.
Que es presenti i es projecti internacionalment.

COVA
1. L’experiència ignasiana genuïna. La cova és un centre

internacional d’espiritualitat que ofereix principalment
pràctica, estudi i formació sobre l’experiència ignasiana
genuïna

2. Accés a noves formes de descobrir i endinsar-se en
l’espiritualitat, a partir de la interioritat

3. Especial atenció a l’adolescència i la joventut
4. Universitat. La Cova de Sant Ignasi és un centre internacional

d’espiritualitat que sent la universitat com a constitutiva de la
seva missió

CAMÍ IGNASIÀ
El 2022 el Camí Ignasià és
un referent internacional
com a itinerari cultural i
espiritual que rescata els
valors històrico-culturals
locals i ignasians is satisfà
les necessitats de
creixement i transformació
personal i d’oci dels
caminants

CIUTAT
1. Aprofitar un esdeveniment espiritual de relleu mundial per assolir objectius

d’interès general per tota la ciutadania.
2. Preparar a la ciutat per a l’esdeveniment, tot generant entusiasme i

autoestima entre els manresans i coresponsabilitzant tots els sectors socials i
econòmics, per mitjà de consens polític, econòmic, social i ciutadà.

3. Fer d’Ignasi un referent i una icona a la ciutat per projectar-nos al món.
4. Posar el Centre Històric al centre d’interès ciutadà i turístic: adequar-lo per

rebre visitants i tenir-lo també en condicions per als manresans.
5. Posicionar la Manresa ignasiana com a destinació turística, en el marc de

l’oferta interior i de turisme religiós i internacional. Impulsar la vocació de
Manresa d’esdevenir una destinació de turisme familiar, accessible, sostenible
i responsable.

6. Exercir la capacitat ignasiana a Catalunya i esdevenir destinació i distribuïdora
de pelegrins i visitants cap a d’altres destinacions ignasianes catalanes.

7. Generar activitat ciutadana, cultural, comercial i econòmica per tal de
dinamitzar i fer progressar Manresa.

M
is

si
ó

V
is

ió

COVA
Potenciar eficaçment l’atracció que Manresa ha exercit al llarg de 
mig mil·lenni, com a bressol de les espiritualitats ignasianes i de 
tota l’obra cultural, social, pedagògica... que en sorgeix. La missió 
de la Cova de Sant Ignasi és ser “memòria” d’aquesta “font” 
originària. Facilitar que la Cova continuï essent: 
1. Punt de referència de les famílies ignasianes i de les obres 

que han impulsat
2. Lloc de transformació interior com ho va ser per a Ignasi
3. Escola de formació en espiritualitat, especialment per a 

“formadors” i agents “multiplicadors”
4. Escola de valors. L’activitat del centre desitja vehicular una 

formació que conjugui interioritat i profunditat, capacitat 
d’anàlisi i discerniment, sentit crític i comprimís social, 
consciència individual i social, etc.  

CAMÍ IGNASIÀ
Oferir una experiència
personal significativa i
memorable, orientada al
creixement i la
transformació personal des
dels valors i l’espiritualitat
ignasians al segle XXI, per
mitjà dels atractius
religiosos, culturals i
naturals de l’entorn de la
ruta efectuada per Ignasi
de Loiola el 1522.

3. ANÀLISI DELS PLANS ESTRATÈGICS I OPERATIUS PREVIS

A. MANRESA 2022 PLA DIRECTOR

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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Proposta estratègica i eixos a desenvolupar

El camí

El camí ignasià representa l’entrada a la ciutat
i la comunica amb el món. El camí es simbolitza
amb el pont vell, essent la porta d’arribada a la
ciutat i el pont de relacions entre Manresa i el
món, entre el patrimoni i l’espiritualitat, entre
cultures i confessions, entre ciutat i Companyia.

L’acollida

L’estada de Sant Ignasi a Manresa és una
història d’acollida, confraternitat i hospitalitat.
L’escudella (el bol) simbolitza l’acollida,
representant un aliment tant material com
espiritual.

La llum

La llum de Manresa és la tercera icona,
simbolitzant l’espiritualitat que va trobar Sant
Ignasi a la ciutat. La llum es representa
principalment a la Sèquia a la Seu.

“Cal valorar i dignificar els
llocs ignasians per
conscienciar la ciutadania
sobre la seva història i
per presentar-los als
visitants”

“L’atracció de visitants ha
de ser un objectiu de
ciutat. L’acolliment i
l’hospitalitat han de ser la
marca de la ciutat:
Manresa, ciutat acollidora
i amable”

“Ignasi ha de ser una
icona i un reclam turístic i
promocional i el seu
principal referent en la
projecció internacional,
així com formar part de la
identitat manresana”

A. MANRESA 2022 PLA DIRECTOR

3. ANÀLISI DELS PLANS ESTRATÈGICS I OPERATIUS PREVIS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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Pla d’acció

Del Pla d’Acció les actuacions que es consideren prioritàries son les següents:

Eix 1. Manresa és camí
1.1. Adequació dels llocs ignasians.
Son prioritaris els següents llocs ignasians:

1.2. Adequació de les rutes ignasianes.
Les rutes identificades com a prioritàries son:

1.3. Adequació del Centre Històric.
Essent prioritàries les consideracions en el
planejament (POUM)

- Ruta ignasiana
- Museu Comarcal
- Basílica de la Seu
- Capella del Recapte
- Capella de Sant

Ignasi Malalt

- Alberg del Carme
- Torre de Santa

Caterina
- El Cardener i el Pont

Vell

- Camí de Montserrat a Manresa
- Ruta ignasiana principal (Centre Històric)

Eix 3. Manresa és llum
3.1. Ignasi, icona de Manresa. Sant Ignasi, icona al món
Son prioritàries:
- La oferta de beques de recerca vinculades amb la història sobre

l’època d’Ignasi
- La implicació de les entitats de la ciutat amb el Sexenni cultural

ignasià
- La vinculació de Manresa-Montserrat i Manresa-Barcelona.

3.2. Manresa, ciutat amb ànima
És prioritari realitzar accions per a que Manresa – La Cova esdevinguin
un pol de formació empresarial i gestió de capacitats

3.3. Valorar i dinamitzar el Centre Històric
Es considera prioritari crear una campanya ciutadana d’autoestima per
al Centre Històric

Eix 2. Manresa és acollida
2.1. Convidar a la visita i
l’estada a la ciutat
Son prioritàries la creació de
la marca i identitat
corporativa (Manresa 2022) i
l’elaboració d’un Pla de
Màrqueting.

A. MANRESA 2022 PLA DIRECTOR

3. ANÀLISI DELS PLANS ESTRATÈGICS I OPERATIUS PREVIS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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El Pla de Màrqueting Turístic es va elaborar l’any 2015 per tal de conèixer en quina situació es trobava la ciutat de Manresa en termes
turístics, per identificar les àrees de millora i definir les accions a implementar durant els propers anys.

Objectius
Els objectius principals del Pla de Màrqueting eren els de donar a conèixer la nova marca “Manresa, cor de Catalunya” al visitant i al
sector turístic, i iniciar la comercialització per grups amb agències de viatges i touroperdors. Aquests dos objectius principals estaven
complementats amb els següents objectius específics:

Contingut
Per tal d’assolir els objectius marcats el Pla de Màrqueting contemplava un conjunt d’accions agrupades en els següents blocs:

B. PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC MANRESA 2015

• Portar més visitants
• Fer que facin més coses
• Augmentar la despesa mitjana

• Augmentar l’atractiu territorial
• Augmentar l’estada mitjana

ÀREA TIPOLOGIA D’ACCIONS
Producte Creació de nous productes combinats, noves experiències, un producte de visites guiades i accions de col·laboració amb el   

comerç, la     
gastronomia local i el sector privat.

Posicionament Actualització de la web, participació en Clubs i Comissions de Turisme Catalanes, millora del posicionament a xarxes socials i 
blogs, 
incorporació al catàleg de l’ACT i presencia al programa Catalunya Experience. 

Promoció Enfortir relació amb els organismes i institucions de promoció del Catalunya, organització de Famtrips i Presstrips, 
assistència a fires, 
fulletons, cupons de descompte i projecte touring.

Publicitat Campanya d’adwords, bànners, fulletons i presència a premsa i a cadenes de ràdio.
Comercialització directa Emailings, visites a agències especialitzades, associacions i col·legis professionals
Comercialització operadors grups Contacte amb un conjunt d’operadors
Elements de suport Traduccions, newsletter, fulletons, display, vídeo promocional, audioguies, pòsters i plafons, dossiers per escoles i 

professionals

3. ANÀLISI DELS PLANS ESTRATÈGICS I OPERATIUS PREVIS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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C. PLA DE PROJECCIÓ EXTERIOR DE MANRESA 2015 - 2022

El Pla de Projecció Exterior de Manresa es va elaborar el juliol de 2015, concebut com una eina d’orientació política institucional que persegueix
donar continuïtat a l’activitat desenvolupada per l’Ajuntament de Sitges en l’àmbit internacional. D’aquesta manera serveix com a guia per
l’actuació dels governs locals a nivell internacional i com instrument de comunicació interna, alineant la orientació dels diferents agents implicats
en la projecció exterior del municipi.

Objectius
L’objectiu del Pla és guiar l’actuació dels governs locals per tal de potenciar l’acció internacional del municipi.

Contingut
El Pla de Projecció Exterior de Manresa s’estructura en tres Eixos d’actuació:
• Eix motor: Internacionalització del teixit econòmic de Manresa i la seva àrea d’influència
• Eix ànima: Internacionalització de la marca turística de Manresa
• Eix sostenibilitat: Desenvolupament de polítiques sostenibles i saludables de la ciutat.

El segon eix es fonamenta en el projecte turístic de Manresa, considerant la potenciació de Manresa com a “ciutat ignasiana” una de les claus
per captar el turisme religiós, i complementat amb el potencial d’atracció turística del turisme enogastronòmic vinculat i l’alimentació
medievalitzada.

D’aquesta manera, l’eix de turisme inclou accions agrupades en tres sub-eixos diferenciats:

Sub-Eix 2.1. Promoció de les rutes religioses i gastronòmiques
2.1.1. Reconeixement de l’herència ignasiana de Manresa com a Patrimoni Cultural Europeu
2.1.2. Participació de Manresa a la xarxa de ciutats vinculades al pensament religiós
2.1.3. Foment de la participació de l’Ajuntament de Manresa i d’entitats locals en la xarxa
Europa Nostra
2.1.4. Organització de fires enogastronòmiques d’àmbit europeu
2.1.5. Promoció internacional de la marca Manresa com a referent de la Cuina lliure
d’al·lèrgens i intoleràncies

Sub-Eix 2.2. Manresa com a centre del diàleg interconfessional
2.2.1. Foment de la cooperació interreligiosa i organització de congressos interconfessionals
d’àmbit català i internacional

Sub-Eix 2.3. Iniciatives transversals de promoció turística
2.3.1. Creació de campanya i plataforma web
2.3.2. Participació d’organismes i empreses manresanes a la xarxa The Experience Network
2.3.3. Foment del turisme de negocis entorn al món jesuïta

3. ANÀLISI DELS PLANS ESTRATÈGICS I OPERATIUS PREVIS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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D. PLA DE TREBALL MANRESA TURISME 2017

El Pla de Treball Manresa Turisme 2017 és un Pla Operatiu que defineix els projectes i accions concretes per implementar durant l’any 2017,
servint com a guia per la gestió del sector turístic de la ciutat.

Objectius
La implementació dels projectes i accions incloses al Pla de Treball persegueixen els següents objectius:
- Consolidar l’equip de treball de turisme i la gestió dels diferents espais que es gestionen: Oficina de Turisme, Centre d’Acollida de Pelegrins,

Espai 1522 i Carrer del Balç
- Millora dels protocols i procediments de treball intern
- Apostar per la qualitat dels serveis prestats pel que fa a guiatges turístics i materials de promoció
- Millora de la comunicació entre els diferents departaments de l’Ajuntament i els agents implicats en l’organització d’actes i activitats comunes
- Posar en marxa eines de comercialització directa i a través d’intermediaris dels productes i activitats
- Posar en marxa la nova web de turisme
- Definir una estratègia de comunicació i promoció orientada a arribar als segments de públic de cadascuna de les activitats
- Definir una estratègia de màrqueting digital
- Millorar els productes turístics existents i consolidar-los en el mercat
- Potenciar la ruta ignasiana i del darrer tram del Camí Ignasià
- Crear noves propostes de turisme familiar i recollir-les en una publicació de ciutat
- Crear o donar suport a propostes durant l’estiu

Contingut
El Pla de Treball inclou projectes enfocats a la millora de la gestió interna, elaboració de material turístic, de dinamització dels espais turístics, de
comercialització i de promoció del sector turístic de la ciutat. També detalla la descripció i programació de les campanyes de promoció
turístiques previstes per l’any 2017, així com les fires i esdeveniments als que assistir.

3. ANÀLISI DELS PLANS ESTRATÈGICS I OPERATIUS PREVIS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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E. PLA ESTRATÈGIC DE TURISME DEL BAGES 2020

El Pla Estratègic de Turisme del Bages s’ha publicat el desembre de 2017. Aquest és un instrument que persegueix dotar a la comarca
d’una estratègia turística conjunta, planificant, gestionant i promocionant el territori com una destinació de qualitat.

Objectius
Els objectius fixats en el Pla Estratègic son els següents:

1. Situar el turisme com a un dels fonaments del desenvolupament social, econòmic i de l’orgull de la comarca del Bages –
DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

2. Configurar el Bages com a conjunt de destinacions cooperatives de qualitat amb el segell Geoparc com a eina de posicionament
estratègic diferencial - POSICIONAMENT I PROMOCIÓ. Dins d’aquest objectiu destaca l’objectiu secundari de “fomentar les
sinergies entre la estratègia turística de Manresa i la seva comarca”

3. Facilitar la creació de productes turístics especialitzats i diversificats orientats a una demanda de qualitat tant nacional com
internacional, aprofitant el sistema Geoparc per fomentar-ne la transversalitat – PRODUCTES I EXPERIENCIES

4. Consolidar Bages Turisme com l’ens comarcal públic-privat de referència en la planificació i gestió del turisme a la destinació Bages –
GESTIÓ I PLANIFICACIÓ

5. Aposta per les noves tecnologies, el coneixement, la formació i la innovació com a elements clau per a la competitivitat i l’excel·lència
del sector turístic del Bages – COMPETITIVITAT I EXCEL·LÈNCIA

3. ANÀLISI DELS PLANS ESTRATÈGICS I OPERATIUS PREVIS
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Contingut
El Pla defineix la visió estratègica, els objectius a assolir, el posicionament i la priorització dels productes turístics del territori, així com també les
accions a desenvolupar en el marc dels propers dos anys.

POSICIONAMENT
L’estratègia de posicionament de la comarca es troba fortament
vinculada als eixos estratègics del turisme de Manresa: Camí,
acollida i llum.

A nivell comarcal, l’eix del camí es vincula amb la Sal i la
Naturalesa; l’eix d’acollida es vincula amb el vi i la cultura; i l’eix
de la llum es vincula amb l’ànima i l’espiritualitat.

Tots els elements es vinculen amb un posicionament principal i
transversal que és el de Geoparc Mundial UNESCO de la
Catalunya Central.

ACTIUS TURÍSTICS ESTRATÈGICS
A continuació es detallen els actius turístics directament vinculats amb
el municipi de Manresa que es troben inclosos i prioritzats dins del Pla
Estratègic Turístic comarcal.

E. PLA ESTRATÈGIC DE TURISME DEL BAGES 2020

3. ANÀLISI DELS PLANS ESTRATÈGICS I OPERATIUS PREVIS
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Contingut
ESTRATÈGIA DE PRODUCTES TURÍSTICS PER ACTIUS

A continuació es detalla, per cadascun dels actius turístics directament
relacionats amb Manresa, l’estratègia de productes definida al Pla
Estratègic de Turisme del Bages 2020

21 345 6

PLA D’ACCIONS
Les principals accions vinculades específica i/o directament
amb el municipi de Manresa son les següents:

Posicionament, promoció, comunicació i comercialització
2.11. Pla de Comunicació: elaboració d’un eslògan, marca i una
campanya de comunicació d’acord amb l’estratègia de
posicionament
2.13. Workshop internacional amb turoperadors estrangers
2.14. Reedició del mapa de les Rutes del Romànic (Bages)

Creació i millora de producte turístic
3.5. Creació de producte geoturístic a partir del Camí Ignasià
3.7. Impuls a la creació d’esdeveniments i productes turístics a
partir dels recursos estratègics prioritaris

Competitivitat i excel·lència
5.2. Identificació del perfil de la demanda turística: gestió de les
enquestes Eddetur al Bages
5.6. Assessorament turístic als ens municipals i a les empreses
turístiques del Bages

E. PLA ESTRATÈGIC DE TURISME DEL BAGES 2020

3. ANÀLISI DELS PLANS ESTRATÈGICS I OPERATIUS PREVIS
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4. ANÀLISI D’ÀMBIT TERRITORIAL

• Manresa, ciutat capital de la comarca del
Bages i situada a la província de Barcelona,
Catalunya, es troba localitzada a 65,5 km de
la ciutat de Barcelona, posicionant-se
d’aquesta manera en el bell mig de
Catalunya.

• Referent a l’accessibilitat del municipi, es
pot arribar amb vehicle propi per la
carretera C-55 o l’autopista E-9 C-16, tenint
d’aquesta manera una connexió directa
amb la Ciutat Comtal. Tanmateix, també s’hi
pot accedir mitjançant el transport públic,
sigui amb tren (Renfe o FGC) o amb autobús
(Teisa, Monbus, Masats Transports
Generals, Sagalés i Alsa).

• En el mapa estan marcades, doncs, diferents
localitats de la Comunitat Autònoma junt
amb les icones corresponents al mitjà de
transport (cotxe, tren i/o autobús) amb el
qual es pot accedir al municipi de Manresa,
essent Barcelona i Lleida les principals
connexions.

23
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Principals connexions amb la ciutat de Manresa

Connexions Barcelona Igualada Sabadell Cardona Vic Berga Lleida Tàrrega Girona Tarragona

Distància 65,5 km 30,9 km 46,8 km 30,9 km 48,2 km 49,1 km 109 km 66,4 km 134 km 109 km

Durada del 
trajecte amb 
vehicle propi

59 min. 27 min. 41 min. 31 min. 39 min. 37 min. 1h i 37 min. 47 min. 1h i 31 min. 1h i 18 min.

Transport
públic 

habilitat

Tren
(R.Renfe/FGC)

Bus (Monbus/
Sagalés)

Tren (FGC)

Bus (Masats 
Transports 
Generals)

Tren
(R.Renfe)

Bus (Alsa) Bus (Teisa/
Sagalés)

Bus (Alsa) Tren (Renfe 
Regional)

Bus 
(Teisa/Sagalés)

Tren (Renfe 
Regional)

Bus 
(Teisa/Sagalés)

Bus 
(Teisa/Sagalés)

Bus (Alsa)

Durada del 
trajecte amb 

transport 
públic

Tren: 1h i 47 
min.

Bus: 1h i 25 
min. 

Tren: 1h i 30 
min.

Bus: 45 min. 

Tren: 45 
min. 

Bus: 56 
min.

Bus: 45 
min. 

Bus: 46 
min.

Tren: 1h i 57 
min.

Bus: 1h i 45 
min.

Tren: 1h i 15 
min.

Bus: 1h

Bus: 1h i 45 
min.

Bus: 1h i 45 
min. 

Pel que fa a les distàncies i a la durada del viatge depenent de la ciutat d’origen, variarà segons les infraestructures i els diferents punts
d’accés que estiguin habilitats. En el següent quadre s’exposa la distància, la durada i els mitjans de transport, presents en cada una de les
localitats marcades en el mapa anterior, en relació amb la ciutat de Manresa.

4. ANÀLISI D’ÀMBIT TERRITORIAL
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Per tal de dinamitzar i facilitar la mobilitat pel centre de la ciutat,
l’Ajuntament de Manresa va llençar a finals de l’any 2017 una promoció
que inclou descomptes per aparcar a dos pàrquings del centre de la
ciutat: el Pàrquing Centre Històric (218 places) i Mercat Puigmercadal
(100 places). La iniciativa s’ha impulsat a través de l’empresa municipal
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa (FORUM).

El tiquet, anomenat Centre Històric Pass, el poden adquirir tant els
manresans com els visitants de la ciutat als pàrquings mencionats i
compta amb dues modalitats possibles:

1. Tiquet de 6 hores per 5€
2. Tiquet de 9h per 6€

Ambdós tiquets es poden utilitzar de dilluns a dijous de les 14h a les 23h, i
divendres i dissabte des de les 14h de divendres fins les 23h de dissabte.

Amb aquesta iniciativa la visita al centre de la ciutat és més assequible i
còmoda.

La promoció ja està implementada, tot i que s’ha identificat una manca de
comunicació que provoca que molts visitants no coneguin les facilitats
d’aparcament que ha posat el municipi per visitar el centre històric.

4. ANÀLISI D’ÀMBIT TERRITORIAL

4.1. Ubicació, accessibilitat i connectivitat
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• La situació geogràfica de Manresa la situa en el punt de connexió, de la xarxa viaria bàsica de Catalunya:
l’eix Transversal, l’eix del Llobregat i l’eix Diagonal.

• Pel que fa al relleu urbà, està marcat per l’existència de cinc turons:
1. Puig Cardener
2. Puigmercadal
3. Puigterrà
4. Puigberenguer
5. Tossal dels Cigalons

Essent el Puig Cardener un dels més emblemàtics de la ciutat, ja que actualment s’hi troba la Colegiata
Basílica de Santa María de la Aurora (La Seu), edifici del gòtic religiós i considerat un bé cultural
d’interès nacional, constituint d’aquesta manera, un dels elements simbòlics i identitaris de la mateixa
ciutat.

• El barri de les Escodines, adquireix també, un valor simbòlic i identitari de la ciutat, ja que té un paisatge
característic format per balmes i construccions singulars sobre la roca. Tanmateix, s’hi destaca la famosa
Cova de Sant Ignasi, la qual adquireix un valor patrimonial i històric.

• Manresa té un important conjunt de valors naturals i ecològics a causa de la diversitat de relleus. És aquí
on destaquen els itineraris senderistes que formen part del municipi. Així doncs, ens trobem davant
l’anomenada: Anella Verda de Manresa, la qual està formada per tot un conjunt d’espais lliures amb
valors socials. L’Anella està composta per 8 itineraris senderistes recollits recentment en un plànol,
juntament amb altres itineraris existents d’àmbit nacional, com seria el cas del Camí de Sant Ignasi, entre
d’altres.

4.2. Situació geogràfica, patrimoni i valors paisatgístics

Valors 
simbòlics i 
identitaris

MANRESA

Valors naturals 
i ecològics

Valors 
patrimonials i 

històrics

Valors socials

4. ANÀLISI D’ÀMBIT TERRITORIAL
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4.3 Dades sociodemogràfiques

• La demografia manresana ha registrat canvis
importants al llarg dels anys, essent l’any 2009
on es dóna la punta màxima de població a la
capital del Bages. A partir d’aquí, i coincidint
amb la crisi econòmica, començà un progressiu
descens d’inscrits al Padró d’Habitants, fins a
situar-se en els actuals 75.152 habitants (2017).

• Pel que fa a la mitjana d’edat de la població és
de 42,1 anys, essent la major part, activament
treballadora.

• Referent al motor econòmic, ens trobem que el
sector serveis concentra gran part de la riquesa
del municipi, destacant l’àmbit industrial com a
màxim generador de beneficis.

• Respecte a l’evolució de la demanda turística, hi
ha indicadors clars d’una evolució positiva, ja
que el nombre de viatgers en establiments
hotelers i establiments de turisme rural va a
l’alça, augmentant així, les pernoctacions
respecte anys anteriors.

4. ANÀLISI D’ÀMBIT TERRITORIAL
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ANÀLISI DELS COMPONENTS 
TURÍSTICS5



5. ANÀLISI DELS COMPONENTS TURÍSTICS
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Els productes turístics es conformen sobre la base de quatre components turístics:
• Recursos i atractius turístics
• Equipaments i instal·lacions
• Oferta i serveis
• Agents implicats en l'administració, organització i la gestió turística

Els productes turístics dels que disposa Manresa, per tal de poder arribar al mercat en forma d’oferta turística, requereixen de la definició i
execució d’accions vinculades amb el posicionament, la comunicació i la comercialització.

Per tal de poder definir posteriorment les estratègies de comercialització turística de Manresa, en aquest apartat s’identifiquen i analitzen els
diferents components que configuren els productes turístics i la oferta actual del municipi de Manresa.

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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Manresa compta amb una gran quantitat i diversitat de recursos turístics,
tot i que n’hi ha cinc que actualment representen els principals atractius
turístics del municipi:

Carrer del Balç

DO Pla de Bages i cellers

Camí Ignasià

La Cova de Sant Ignasi
Basílica de Santa Maria de la Seu

A banda dels 5 recursos turístics principals, s’han identificat 58
recursos turístics al municipi de Manresa. Entre ells es troben
recursos amb diferents graus de desenvolupament turístic i que
disposen de diferents nivells de notorietat, diferenciació i capacitat
d’atracció turística actual i potencial.

Els recursos turístics identificats es poden classificar en cinc grans
blocs atenent a les seves característiques i a la seva naturalesa:

Val a dir que alguns dels recursos turístics de Manresa corresponen a
diverses categories alhora. A continuació es detalla la classificació
dels recursos turístics identificats.

CULTURALS

ESPIRITUALS

RELIGIOSOS

ENO-GASTRONÒMICS

NATURALS

Principals recursos turístics de Manresa

5.1. Recursos i atractius turístics

5. ANÀLISI DELS COMPONENTS TURÍSTICS
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1 Basílica de Santa Maria de la Seu
2 Santuari de la Cova
3 Carrer del Balç
4 Parc de la Sèquia
5 Anella Verda de Manresa
6 Antic col·legi de Sant Ignasi
7 Antic convent i Església del Carme
8 Antiga Església i convent de Sant Bartomeu
9 Ca l’Asols

10 Ca l’Oller
11 Cal Jorba
12 Camí de Sant Jaume
13 Camí dels Corrals
14 Camí Ignasià
15 Camí Oliba
16 Capella de la Guia
17 Capella de Sant Ignasi Malalt
18 Capella de Sant Marc
19 Capella de Sant Pau
20 Capella del Rapte
21 Capella del Remei
22 Casa Amigant
23 Casa Armengou

31

CULTURALS ESPIRITUALS RELIGIOSOS
ENO-

GASTRONÒMICS
NATURALS

Medieval - Romànic Ignasià i Barroc Modernista i Industrial

5.1. Recursos i atractius turístics

5. ANÀLISI DELS COMPONENTS TURÍSTICS
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24 Casa Canyelles
25 Casa Davant
26 Casa de la Culla
27 Casa de la cultura de la Caixa de Pensions
28 Casa Gabernet Espanyol
29 Casa Lluvià
30 Casa Padró Domènech
31 Casa Suanya
32 Casa Torra
33 Casal Regionalista
34 Col·legi – Asil dels Infants
35 Convent de Santa Clara
36 Creu de Beuys 
37 Creu de la Culla
38 Creu de la Guia
39 Creu del Tort
40 Dipòsit de Sant Pau
41 DO Pla de Bages i cellers
42 El Cardener i Pont Vell
43 Fàbrica La Florinda
44 Farinera Albareda
45 Hospital de Sant Andreu
46 La Casa Torrents (La Buresa)
47 La Riera de Rajadell
48 Masia de Les Marcetes

CULTURALS ESPIRITUALS RELIGIOSOS
ENO-

GASTRONÒMICS
NATURALS

Medieval - Romànic Ignasià i Barroc Modernista i Industrial

5.1. Recursos i atractius turístics

5. ANÀLISI DELS COMPONENTS TURÍSTICS
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49 Muralla de Manresa
50 Palau de Justícia
51 Parc de l’Agulla
52 Passeig Pere III
53 Plaça Sant Domènec
54 Plana de l’Olm
55 Pont Nou
56 Porxo i finestral del carrer d’en Botí
57 Pou de la Gallina i Capella
58 Pou de llum
59 Quiosc de l’Arpa
60 Santuari de la Salut de Viladordis
61 Torre de Santa Caterina
62 Torre de Sobrerroca
63 Torre Lluvià

CULTURALS ESPIRITUALS RELIGIOSOS
ENO-

GASTRONÒMICS
NATURALS

Medieval - Romànic Ignasià i Barroc Modernista i Industrial

5.1. Recursos i atractius turístics

5. ANÀLISI DELS COMPONENTS TURÍSTICS
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Entre recursos turístics identificats, s’identifiquen uns que es consideren centrals i d’altres que son complementaris. Els recursos i
equipaments centrals son aquells que compten amb una major capacitat d’atracció de visitants, diferenciació, notorietat i un major grau de
desenvolupament.

En base a criteris qualitatius s’han valorat tots els recursos seguint les següents escales de valoració:

Seguint el model de jerarquies establert per la O.E.A, s’ha emprat la següent escala de valoració, de 1 a 5, essent 5 la jerarquia més
elevada:

• Jerarquia 5: Atractiu amb característiques excepcionals i gran significació pel mercat turístic internacional, capaç per si sol de
motivar una important corrent de visitants (actual o potencial)

• Jerarquia 4: Atractiu excepcional capaç de motivar una corrent (actual o potencial) de visitants nacionals o estrangers, ja sigui per si
sol o en conjunt amb altres atractius contigus.

• Jerarquia 3: Atractiu amb alguna característica diferenciadora, capaç d’interessar a visitants de llarga distància que haguessin arribat
a la zona per altres motivacions turístiques.

• Jerarquia 2: Atractiu amb interès capaç de motivar corrents de turistes regionals o locals.

• Jerarquia 1: Atractiu sense mèrits suficients per ser considerat al nivell de les jerarquies anteriors, però que juga un paper
complementari diversificant i potenciant la resta de recursos.

CAPACITAT D’ATRACCIÓ

5.1. Recursos i atractius turístics

5. ANÀLISI DELS COMPONENTS TURÍSTICS
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La jerarquia dels recursos turístics en base a la diferenciació s’ha elaborat tenint en compte la següent escala, de 1 a 3, essent 3 la
jerarquia més elevada:

• Jerarquia 3: Atractiu únic i singular, molt poques o cap altra destinació compta amb un atractiu amb les mateixes característiques o
similars.

• Jerarquia 2: Atractiu que, tot i que altres destinacions també el poden tenir, segueix essent un recurs poc comú i amb una certa
singularitat.

• Jerarquia 1: Atractiu que, per les seves característiques, es pot trobar a diferents destinacions turístiques tant a nivell nacional com
internacional.

DIFERENCIACIÓ

La jerarquia dels recursos turístics en base a la notorietat turística actual s’ha elaborat tenint en compte la següent escala, de 1 a 3,
essent 3 la jerarquia més elevada:

• Jerarquia 3: Atractiu que actualment compta amb un grau de notorietat elevada entre el públic nacional i/o internacional, essent un
dels recursos turístics més visitats del municipi.

• Jerarquia 2: Atractiu que actualment es conegut per una part important de la població local i del seu entorn més proper.

• Jerarquia 1: Atractiu que actualment compta amb un grau de desconeixement moderat o elevat per part del entorn més proper o
que no compta amb un grau de notorietat tant elevat com els atractius de les jerarquies superiors.

NOTORIETAT TURÍSTICA ACTUAL

5.1. Recursos i atractius turístics
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La jerarquia dels recursos turístics en base al desenvolupament del producte s’ha elaborat tenint en compte la següent escala, de 1 a 3,
essent 3 la jerarquia més elevada:

• Jerarquia 3: Atractiu que actualment compta amb serveis turístics propis que faciliten la seva visita, sent un dels principals atractius
que forma part dels productes i paquets turístics que es comercialitzen al municipi.

• Jerarquia 2: Atractiu que compta amb algun servei turístic, propi o integrat dins dels serveis turístics que ofereix el municipi, i que té
un pes rellevant dins d’algun dels productes i paquets turístics que es comercialitzen al municipi.

• Jerarquia 1: Atractiu que actualment no compta amb serveis turístics i que té molt poca presencia i pes dins dels productes i paquets
turístics comercialitzats al municipi.

DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE

5.1. Recursos i atractius turístics
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A continuació es mostren els recursos que han obtingut la millor valoració global tenint en compte les jerarquies definides en els 4
àmbits d’avaluació (capacitat d’atracció, diferenciació, notorietat actual i desenvolupament del producte).

La valoració global s’ha realitzat amb una escala de 1 a 5, on 5 es l’atractiu amb millor valoració. D’aquesta manera els 5 recursos
amb millor valoració es consideren els recursos principals, mentre que els altres es consideren productes complementaris.

Principals productes turístics

IDENTIFICACIÓ DE PRODUCTES PRINCIPALS I PRODUCTES COMPLEMETNARIS

NOM DEL RECURS POTENCIAL DE MERCAT DIFERENCIACIÓ
NOTORIETAT TURÍSTICA 

ACTUAL
DESENVOLUPAMENT DEL 

PRODUCTE
VALORACIÓ

Santuari de la Cova 5 3 3 3 5,0   

Basílica de Santa Maria de la Seu 5 3 3 3 5,0   

Carrer del Balç 4 3 3 3 4,6   

DO Pla de Bages 4 2 3 3 4,3   

Camí Ignasià 5 3 2 1 3,9   

Oller del Mas 3 2 2 3 3,6   

Pou de la Gallina 3 2 2 2 3,2   

Parc de la Sèquia 3 2 2 2 3,2   

Anella Verda de Manresa 3 2 2 1 2,9   

Parc de l’Agulla 2 2 2 2 2,9   

Camí de Sant Jaume 3 2 2 1 2,9   

Torre Lluvià 3 1 2 1 2,5   

Pou de llum 3 1 2 1 2,5   

Casa Lluvià 2 1 2 1 2,1   

La Casa Torrents (La Buresa) 2 2 1 1 2,1   

Muralla de Manresa 1 1 1 2 1,8   

Antic col·legi de Sant Ignasi 1 1 1 2 1,8   

Capella del Rapte 1 1 1 2 1,8   

Torre de Sobrerroca 1 1 1 2 1,8   

Camí Oliba 2 1 1 1 1,8   

5.1. Recursos i atractius turístics
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1

2

2

3

3

3

3

3

4

8

9

9

9

9

11

11

Geoparc

Cardona

Anella verda

Montserrat

La Sèquia

El Parc de l'Agulla

Comerç

Gastronomia

Teatre Kursaal

Principals punts Ignasians

Altres

La Cova

Carrer del Balç

Modernisme (visita modernista, edificis, etc)

DO Pla de Bages - Cellers

La Seu

Principals recursos/Atractius actuals
Tot seguit s’exposen les dades extretes arran de les
entrevistes realitzades a varis dels agents turístics
implicats en el turisme del territori. Així doncs, la
mostra és de 21 entrevistes realitzades.

Pel que fa als principals recursos i/o atractius
turístics que hi ha actualment en el municipi, les
respostes s’han centrat bàsicament en dos punts
importants: La Seu, i la temàtica del vi. D’altra
banda, també se’n destaca el carrer del Balç, el
Modernisme, la Cova i els principals punts
Ignasians, els quals engloben: la Capella del Rapte,
casa Canyelles, el Pou de la Gallina, capella de “Sant
Ignasi Malalt”, alberg del Carme, entre d’altres.

Dins l’apartat “Altres”, es situen els punts turístics
que han rebut menys votació (1 punt) com seria el
cas de: el museu de la Tècnica, l’art Barroc, els
esdeveniments esportius, l’art Medieval, el Collbaix,
l’Enotren, l’Espai 1522, la plaça de la Reforma, i
l’espiritualitat entesa com la voluntat de trobar-se a
un mateix.

5.1. Recursos i atractius turístics
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13

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

4

5

Altres

Potenciar la gastronomia autòctona

Torre Lluvià

Enologia

Fires, festes, tradicions

Els rius (vies blaves)

Gastronomia

Enoturisme

Parc de l'Agulla

Museu Comarcal

Itineraris per la ciutat

Montserrat

Geoparc

Principals punts Ignasians

Anella Verda

Principals recursos/Atractius potencials
A continuació s’exposen les dades obtingudes a través de les
respostes a la pregunta vinculada als principals recursos i/o
atractius potencials del municipi.

Així doncs, s’observa que els principals recursos que
consideren que es podrien potenciar són: l’Anella Verda i els
principals punts Ignasians, així com el Geoparc.

D’altra banda, en l’apartat “Altres”, hi ha aquells recursos que
han estat citats únicament una vegada, com és el cas:

• Mercats
• Patrimoni Industrial
• Oleoturisme
• Bàsquet
• Collbaix
• Centre històric

• Botigues amb història
• Cardona
• Sant Benet
• Vespres modernistes
• Teatre Kursaal
• Enotreking
• La Pedra Seca (Parc del Secà

Tanmateix, cal destacar el fet que molts dels turistes que
visiten el municipi tenen especial interès en la realització de
rutes per a fer en bicicleta, així com caminades.

5.1. Recursos i atractius turístics
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1 Centre d’Interpretació del Carrer del Balç

2 Espai Manresa 1522. La ciutat d’Ignasi

3 El Casino

4 Teatre Kursaal

5 Museu Comarcal de Manresa

6 Museu de la Tècnica

7 Museu de Geologia Valentí Masachs

8 Museu històric de la Seu

9 Centre de Visitants del Parc de la Sèquia

10 Centre de l’Aigua de Can Font

11 Oficina de Turisme

12 Centre d’Acollida de Pelegrins

13 Collbaix Celler el Molí

14 Celler cooperatiu de Salelles

15 Oller del Mas

A banda dels recursos turístics identificats, el municipi compta amb un conjunt d’equipaments i instal·lacions que permeten conèixer millor el
patrimoni de Manresa o bé ofereixen serveis i productes complementaris a la visita dels recursos turístics.

A continuació es detallen els principals equipaments turístics amb els que compta el municipi:

CULTURALS ESPIRITUALS RELIGIOSOS
ENO-

GASTRONÒMICS
NATURALS

5.2. Equipaments i instal·lacions
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Per tal d’esdevenir un municipi turístic de referència és imprescindible comptar amb una oferta i serveis que satisfacin les necessitats dels
visitants actuals i potencials. La oferta i els serveis necessaris per desenvolupar el sector turístic inclouen, principalment, oferta d’allotjament,
de restauració i serveis turístics.

Actualment l’oferta turística de Manresa està formada per la següent oferta:

Per tal de conèixer amb major profunditat la situació actual del municipi de Manresa i del seu entorn en termes d’oferta i de serveis, a
continuació s’analitza detalladament la composició actual de la oferta del municipi, de la comarca del Bages i de la província de Barcelona.
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Font: INE (2016), IDESCAT (2016), Fundació Turisme i Fires de Manresa (2017)

5.3. Oferta i serveis

Hoteler
6 establiments
167 places

Turisme rural
1 establiment
7 places

ALLOTJAMENT

20 establiments
695 places

RESTAURACIÓ

89 restaurants

SERVEIS TURÍSTICS

5 empreses que ofereixen serveis turístics
Serveis de guiatge cultural i de muntanya, agència 
receptiva, rutes en bicicleta i activitats de turisme actiu

Càmpings
1 establiment
234 places

Albergs
1 establiment
101 places

Habitatges d’Ús Turístic (HUT)
11 establiments
186 places

Empreses: Bages Terra de Vins, MBICI, Jordi Piñero, Dinamic guies i Oller del Mas
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Establiments d’allotjament

Font: INE (2016), IDESCAT (2016), Fundació Turisme i Fires de Manresa (2017)

7,7%
3,6%

87,8
%

Establiments

13,8%

36,0
%

48,1%

Establiments

30%

5%
5%

5%

55%

Establiments

PROVÍNCIA DE BARCELONA BAGES MANRESA
Nº Establiments Nº Establiments Nº Establiments

Allotjament hoteler 1.323 7,70% 26 13,80% 6 30,00%

Càmpings 78 0,50% 3 1,60% 1 5,00%

Albergs n.d. 0,00% n.d. 0,00% 1 5,00%

Turisme rural 609 3,60% 68 36,00% 1 5,00%

Apartaments turístics 76 0,40% 1 0,50% n.d. 0,00%

HUT 15.065 87,80% 91 48,10% 11 55,00%

TOTAL 17.151 100% 189 100% 20 100%

Els Habitatges d’Ús Turístic tenen
una presencia predominant a la
Província de Barcelona, i tenen un
pes important tant al Bages com a
Manresa.

Dins de l’oferta d’allotjament, a
Manresa també destaca el pes dels
allotjaments hotelers

5.3. Oferta i serveis
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Places d’allotjament

Font: INE (2016), IDESCAT (2016), Fundació Turisme i Fires de Manresa (2017)

PROVÍNCIA DE BARCELONA BAGES MANRESA
Nº Places Nº Places Nº Places

Allotjament hoteler 143.772 44,60% 1.053 39,30% 167 24,00%

Càmpings 44.976 14,00% 504 18,80% 234 33,70%

Albergs n.d. 0,00% n.d. 0,00% 101 14,50%

Turisme rural 5.025 1,60% 493 18,40% 7 1,00%

Apartaments turístics 3.619 1,10% 236 8,80% n.d. 0,00%

HUT 124.902 38,80% 391 14,60% 186 26,80%

TOTAL 322.294 100% 2.677 100% 695 100%

Pel que fa a les places, tant a la
Província de Barcelona com al
Bages hi ha una forta presencia de
places hoteleres.

Proporcionalment, Manresa
compta amb una baixa oferta de
places hoteleres, comptant amb
més places de càmping i
d’Habitatges d’ús turístic.

44,60
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14,00
%

38,80
%

Places

39,3
%

18,8
%

18,4
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8,8%

14,6
%

Places

24,0
%

33,7
%

14,5
%

26,8
%

Places
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Allotjament hoteler, segons categoria

Província de Barcelona Bages Manresa

Nº Establiments Nº Places Nº Establiments Nº Places Nº Establiments Nº Places

Hotel 5 estrelles 38 3,0% n.d. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Hotel 4 estrelles 289 22,8% n.d. 5 19,2% 417 39,6% 0,0% 0,0%

Hotel 3 estrelles 269 21,2% n.d. 5 19,2% 335 31,8% 1 16,7% 16 9,6%

Hotel 2 estrelles 107 8,4% n.d. 1 3,8% 53 5,0% 2 33,3% 87 52,1%

Hotel 1 estrella 95 7,5% n.d. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Hostal 472 37,2% n.d. 15 57,7% 248 23,6% 3 50,0% 64 38,3%

TOTAL ALLOTJAMENT HOTELER 1.270 100% 143.772 100% 26 100% 1.053 100% 6 100% 167 100%

Font: INE (2016), IDESCAT (2016), Fundació Turisme i Fires de Manresa (2017)

5.3. Oferta i serveis
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Ocupació (%)

Font: INE (2016), IDESCAT (2016), Fundació Turisme i Fires de Manresa (2017)

A causa de l’absència de dades estadístiques referent a l’ocupació hotelera i del turisme rural al municipi de Manresa, ens basarem amb les
dades obtingudes de la comarca del Bages i la Província de Barcelona.

El grau d’ocupació dels establiments d’allotjament hoteler és superior a la Província de Barcelona (+33,5%), però si tenim en compte el
turisme rural el grau d’ocupació és lleugerament superior al Bages (+1,06%). Si tenim en compte l’ocupació dels mesos d’estiu al Bages,
l’ocupació mitjana augmenta de manera significativa respecte a la mitjana anual.
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Font: Fundació Turisme i Fires de Manresa, 2017.  

Percentatges d’ocupació hotelera a Manresa (juliol-agost-setembre 2017)En quant a l’ocupació hotelera de Manresa només es disposa
informació procedent de la Fundació Turisme i Fires de
Manresa relativa als mesos de Juliol a Setembre de 2017.

En el quadre s’exposen els percentatges d’ocupació dels 6
allotjaments del municipi, els quals van participar en les
enquestes d’ocupació.

S’observa un alt percentatge d’ocupació hotelera registrat en
caps de setmana.

D’altra banda, un 38,3% dels visitants que han pernoctat, ha
sigut a causa de motius professionals.
Destacar, que el percentatge de turistes procedents de
Catalunya és més elevat que els procedents de la resta
d’Espanya.

Ocupació (%)

5.3. Oferta i serveis
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Restauració

89
restaurants a la ciutat 

de Manresa

Manresa compta amb 89 restaurants distribuïts per tota la
ciutat.

Val a destacar que el nucli històric, on es troben els
principals recursos turístics, és on es concentra la majoria
de l’oferta gastronòmica.

Segons es desprèn de les entrevistes realitzades, malgrat
l’àmplia oferta de serveis de restauració, molts restaurants
tanquen els diumenges.

5.3. Oferta i serveis
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5.4. Agents implicats

Manresa compta amb nombrosos agents públics i privats implicats amb el sector turístic del municipi. A nivell públic hi intervenen institucions
d’àmbit municipal, comarcal, provincial i autonòmic. Alguns dels agents identificats tenen un paper transversal dins de l’àmbit turístic, mentre
que d’altres estan especialitzats amb determinats àmbits, com l’enoturisme o la naturalesa. A continuació es detallen els agents identificats,
detallant els àmbits en els que participen.

CULTURAL ESPIRITUAL RELIGIÓS ENO-GASTRONÒMIC NATURALESA

Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Bages

D.O Pla de Bages

A
G

EN
TS

 IM
P

LI
C

A
TS

Ajuntament de Manresa – Regidoria de Turisme

Fundació Cova Sant Ignasi-Manresa

Associació d’Amics de la Seu de Manresa

Arxiprestat de Manresa

Parc de la Sèquia
(Fundació Aigües de Manresa – Junta 

de la Sèquia)

Patronat Comarcal del Parc Geològic i 
Miner de la Catalunya Central

Bages Impuls

Gremi Hoteleria i Turisme del Bages

Fundació Turisme i Fires de Manresa

Cambra de Comerç de Manresa

Escola Joviat

Parc de la Sèquia
(Fundació Aigües de Manresa – Junta 

de la Sèquia)

Sector privat

Diputació de Barcelona

Agència Catalana de Turisme
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5.5. Productes turístics actuals

CULTURAL ESPIRITUAL RELIGIÓS ENO-GASTRONÒMIC NATURALESA

• Basílica de la Seu

• Santuari de la Cova

• Carrer del Balç

• Museu Comarcal

• Camí Ignasià

• Camí Oliba

• Basílica de la Seu

• Santuari de la Cova

• Camí Ignasià

• Camí de Sant Jaume

• Basílica de la Seu

• Santuari de la Cova

• Camí Ignasià

• Camí de Sant Jaume

• D.O. Pla de Bages

• Brou del Pelegrí

• Dolç del Pelegrí

• Parc de l’Agulla
• La Sèquia
• Anella Verda
• Camí Oliba

• Visites guiades (i 
personalitzades): Basílica de 
la Seu, Santuari de la Cova, 
Museu Comarcal i centre 
històric 

• Centre d’Interpretació del 
Carrer del Balç

• Tallers didàctics: Museu 
Comarcal i Carrer del Balç

• Espai Manresa 1522

• Tallers, exercicis i seminaris 
espirituals al Santuari de la 
Cova

• Allotjament per pelegrins al 
Centre d’Espiritualitat i al 
Casal Lluís Espinal

• Senyalització del Camí 
Ignasià

• Centre d’Acollida de 
Pelegrins

• Allotjament per pelegrins al 
Centre d’Espiritualitat i al 
Casal Lluís Espinal

• Senyalització del Camí 
Ignasià

• Centre d’Acollida de 
Pelegrins

• 3 cellers de la DO Pla de 
Bages localitzats a Manresa i 
10 cellers distribuïts per 
diferents municipis de la 
comarca

• Visites guiades als cellers

• Tastos de vins i activitats 
vinculades amb el vi

• Activitats d’educació 
ambiental a l’Anella Verda

• Itineraris de l’Anella Verda 
amb dossiers didàctics 

• Lloguer d’espais al Parc de 
l’Agulla

• Centre d’Interpretació de la 
Sèquia: informació i 
organització d’activitats
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Oficina de Turisme // 20 establiments d’allotjament, 695 places //89 restaurants // 5 empreses de serveis turístics

En base als recursos turístics identificats com a principals i tenint en compte els equipaments vinculats a aquests recursos, s’han identificat els
principals productes que actualment configuren l’oferta turística del municipi de Manresa.
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5.6. Posicionament i comunicació

La marca de la destinació de Manresa, implementada
a finals de l’any 2014, persegueix transmetre els
conceptes de centralitat, motor i emoció. Aquests
conceptes transversals permeten comunicar i
promocionar els diferents atractius turístics d’una
manera integradora.

La marca també es dinàmica i adaptativa, comptant
amb la possibilitat d’adaptar la imatge en funció de la
temàtica a la que es refereix, tal i com es mostra a les
següents imatges

5. ANÀLISI DELS COMPONENTS TURÍSTICS
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El logotip oficial de la destinació actualment també conviu amb els següents logotips que contribueixen a posicionar la destinació:

• Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018
El fet de que Manresa sigui la Capital de la Cultura Catalana l’any 2018 contribueix a reforçar els valors culturals i patrimonials de la
destinació. La marca transmet la riquesa arquitectònica i cultural de la ciutat, així com la “llum” tant estretament relacionada amb la
història del municipi. Els arcs del logotip no només representen la inicial del municipi (“M”), sinó que els arcs també expressa la connexió
entre les diferents disciplines i àmbits culturals.

• Manresa 2022
Amb motiu de la commemoració dels 500 anys de l’arribada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa s’ha creat la següent marca que
contribuirà a posicionar la ciutat com una destinació relacionada amb el turisme religiós i espiritual, amb incidència també amb la cultura
i història del municipi.

5.6. Posicionament i comunicació
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PREMSA ESCRITA I PREMPSA ONLINE

Diari Ara
MITJÀ MERCAT

Regió7
Cap Catalogne
Descobrir Catalunya

Catalunya
Catalunya Central
França
Catalunya

PORTALS WEB

Manresa Turisme
PORTAL WEB MERCAT

Descobrir Catalunya
Cap Catalogne
Portal Surt de Casa

Catalunya – Espanya -
InternacionalCatalunya
França
Catalunya

RÀDIO

RAC1
MITJÀ MERCAT

RAC105
Catalunya
Catalunya

XARXES SOCIALS

Facebook
PORTAL WEB MERCAT

Twitter
Instagram

Catalunya
Catalunya
Catalunya

Actualment la comunicació de la destinació de
Manresa es realitza a través de premsa escrita i
online, portals webs propis i publicitat contractada a
altres portals d’influència a nivell turístic, ràdios i
xarxes socials.

A continuació es detallen els canals contemplats dins
del Pla de Mitjans anual elaborat per Fires de Manresa
i Manresa Turisme.

Val a destacar l’aposta per mitjans amb influència
dins de l’àmbit català.

Per tal d’analitzar amb més profunditat el
posicionament i comunicació de la destinació Manresa
a continuació s’analitzen la tipologia de missatges que
es comuniquen tant a través de portals web com a
través de premsa i xarxes socials.

5.6. Posicionament i comunicació
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PORTALS WEB

www.manresaturisme.cat

Entre les paraules clau o keywords que s’han
utilitzat durant els darrers 12 mesos per accedir
a la web han estat relacionats amb l’allotjament
(“Manresa càmping” i “la farola”), seguit per
l’oferta enoturística (“oller del mas”).

També s’hi ha accedit a través de la cerca
d’aspectes culturals, com “medieval travel” i
“medieval travel times”.

De mitjana els visitants de la web visiten 6
pàgines del portal, dedicant un temps mitjà de
4:04 minuts.

El bounce rate, entès com el percentatge de
visitants de la web que entren al portal i
l’abandonen al mateix moment, és de 8,30%.

A continuació es mostra en detall la informació
relativa a les cerques orgàniques de la web i a
les característiques de les visites rebudes.
S’adjunta a mode d’annex* l’anàlisi de
l’afluència de visites de les diferents webs on es
comunica la destinació.

Característiques de les visites rebudes

8,30%
Bounce rate

6,00
Pàgines vistes per visitant

4:02
Temps a la web

Posicions en la cerca orgànica

Son els resultats de cerca que apareixen als motors de recerca de manera natural, sense ser influenciats pels serveis de 
pagament. 

TERMINOLOGIA DE LA TAULA
Keyword: Paraula clau a través de la qual s’ha accedit a la pàgina 
web de www.manresaturisme.cat

Pos.: Posició de la web a Google quan es cerca per la paraula clau 
(keyword).

Volume: Número mitjà de vegades que els usuaris han cercat la 
paraula per mes.

URL: Pàgina del portal web a la qual han accedit a través de la 
recerca de paraula clau a Google

Trend: Interès de les persones que han cercat a Google per la 
paraula clau durant els darrers 12 mesos

*Annex 1: Anàlisi de l’activitat als canals de comunicació
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XARXES SOCIALS

Pel que fa a les xarxes socials, s’han analitzat en profunditat els perfils de Twitter, Facebook i Instagram dels perfils que promocionen
directament el turisme de Manresa, adjuntant com Annex* un detall de l’activitat de cadascun dels perfils:

De manera complementària també s’han analitzat els perfils que de manera puntual proporcionen informació turística relacionada amb
Manresa:

Per cadascun dels perfils s’ha analitzat la seva activitat, la capacitat d’influència i la tipologia de contingut, tenint en compte tant la
presència de la destinació Manresa, la temàtica principal de les publicacions, i els mercats i segments als que es dirigeixen. A
continuació es mostra l’anàlisi de cadascun dels perfils.

Manresa Turisme Parc de la Sèquia Manresa CCC 18

Camins del Bages Bages Turisme Geoparc Catalunya 
Central

DO Pla de 
Bages

Barcelona es 
molt més

Catalunya 
Experience

*Annex 1: Anàlisi de l’activitat als canals de comunicació
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Vinculat amb 
Manresa

CONTINGUT 
PUBLICAT

Temàtica
• Cultura
• Naturalesa
• Enoturisme

Segments
• Famílies
• Parelles
• Escolars
• Grups d’amics

Mercats
• Residents Manresa
• Residents Bages
• Catalunya

TWITTER

Manresa Turisme
@ManresaTurisme

Reaccions

Tipus de reacció

Temàtiques que generen més engagement

• Paisatges
• Fira de l’Aixada
• Transèquia

• Marxa del Pelegrí
• Cultural

FACEBOOK

Descobreix Manresa!
@ManresaTurisme

Reaccions

Temàtiques que generen més engagement

• Paisatges
• Marxa del Pelegrí
• Fira de l’Aixada

INSTAGRAM

Manresa Turisme
@manresaturisme

Reaccions

Tipus de reacció

Temàtiques que generen més engagement

• Cultural

5.6. Posicionament i comunicació
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Vinculat amb 
Manresa

CONTINGUT 
PUBLICAT

Temàtica
• Naturalesa
• Esport
• Cultura

Segments
• Escolars
• Famílies
• Grups d’amics
• Parelles

Mercats
• Residents Manresa
• Residents Bages
• Catalunya

TWITTER

Parc de la Sèquia
@parcdelasequia

Reaccions

Temàtiques que generen més engagement

• Naturalesa
• Cultura
• Sostenibilitat

FACEBOOK

Parc de la Sèquia
@parcdelasequia

Reaccions

Temàtiques que generen més engagement

• Naturalesa
• Cultura
• Sostenibilitat

INSTAGRAM

Parc de la Sèquia
@parcdelasequia

Reaccions

Tipus de reacció

Temàtiques que generen més engagement

• Naturalesa
• Cultura
• Sostenibilitat

5.6. Posicionament i comunicació
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Vinculat amb 
Manresa

CONTINGUT 
PUBLICAT

Temàtica
• Cultura

Segments
• Famílies
• Parelles
• Grups d’amics

Mercats
• Residents Manresa
• Residents Bages
• Catalunya

TWITTER

Manresa CCC 18
@ManresaCCC18

Reaccions

Tipus de reacció

Temàtiques que generen més engagement

• Cultura

Vinculat amb 
Manresa

CONTINGUT 
PUBLICAT

Temàtica
• Naturalesa
• Cultura

Segments
• Famílies
• Parelles
• Grups d’amics

Mercats
• Residents Manresa
• Residents Bages
• Catalunya

FACEBOOK

Camins del Bages
@caminsdelbages

Reaccions

Temàtiques que generen més engagement

• Naturalesa
• Cultura

5.6. Posicionament i comunicació
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Bages Turisme
@bagesturisme

Vinculat amb Manresa Temàtica
• Naturalesa
• Cultura
• Enoturisme

Segments
• Famílies
• Parelles
• Grups d’amics

Contingut

Mercats
• Residents Bages
• Catalunya

Activitat i reaccions

919
FOLLOWERS

180
POSTS

23
FOLLOWING

Geoparc Catalunya Central
@Geoparc

Vinculat amb Manresa Temàtica
• Naturalesa

Segments
• Famílies
• Parelles
• Grups d’amics
• Escolars

Contingut

Mercats
• Residents Bages
• Catalunya

Activitat i reaccions

346
FOLLOWERS

103
POSTS

5
FOLLOWING

@geoparccatalunyacentral

5.6. Posicionament i comunicació
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DO Pla de Bages
@dopladebages

Vinculat amb Manresa Temàtica
• Enoturisme

Segments
• Famílies
• Parelles
• Grups d’amics

Contingut

Mercats
• Residents Bages
• Catalunya

Activitat i reaccions

1.991
FOLLOWERS

134
POSTS

1.407
FOLLOWING

Barcelona és molt més
@bcnmoltmes

Vinculat amb Manresa Temàtica
• Cultura
• Naturalesa
• Enoturisme
• Altres

Segments
• Famílies
• Parelles
• Grups d’amics

Contingut

Mercats
• Residents Bages
• Catalunya

Activitat i reaccions

36,6k
FOLLOWERS

2.880
POSTS

676
FOLLOWING

5.6. Posicionament i comunicació
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Catalunya Experience
@catalunyaexperience

Vinculat amb Manresa Temàtica
• Enoturisme

Segments
• Famílies
• Parelles
• Grups d’amics

Contingut

Mercats
• Residents Bages
• Catalunya
• Espanya
• Internacional

Activitat i reaccions

265k
FOLLOWERS

2.86

5
POSTS

1.72

2
FOLLOWING

5.6. Posicionament i comunicació
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POSICIONAMENT
• Manresa compta amb una marca que permet transmetre els diferents valors i trets diferenciadors del municipi, essent la centralitat, el

motor i l’emoció els conceptes transversals que es transmeten.

• El fet de que Manresa sigui la capital de la cultura catalana l’any 2018 i les accions emmarcades dins de Manresa 2022 contribuiran a
posicionar Manresa com una destinació vinculada amb la cultura, la religió i l’espiritualitat.

COMUNICACIÓ
• Actualment Turisme de Manresa desenvolupa accions de comunicació tant amb premsa escrita com online, a portals web, ràdios i xarxes

socials. La majoria d’accions de comunicació estan orientades al públic català, tot i que mitjançant la presencia als portals i xarxes socials
de l’Agència Catalana de Turisme es realitzen accions de comunicació orientades al mercat espanyol i a mercats internacionals.

• A les xarxes socials la majoria de reaccions rebudes son positives

• Les publicacions relacionades amb l’enoturisme, la cultura i la naturalesa son les que reben una major acceptació a les xarxes socials

• A les xarxes socials els perfils de Manresa Turisme, del Parc de la Sèquia, de la Diputació de Barcelona i de Catalunya Experience tenen
un major impacte a Facebook, mentre que Bages Turisme, DO Pla de Bages, i el perfil del Geoparc es més efectiu a Twitter.

5.6. Posicionament i comunicació
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5.7. Promoció

Manresa Turisme i Fires de Manresa realitzen nombroses
accions de promoció i assisteixen a diverses fires per tal de
promocionar la ciutat com una destinació turística.

Les diferents accions indicades contribueixen a la promoció de
Manresa com una destinació vinculada amb la cultura i la
història, amb la gastronomia, la naturalesa i el turisme actiu.

Les fires de promoció tenen impacte principalment a
Catalunya i al País Basc.

A continuació es detallen les fires i accions desenvolupades
durant l’any 2017

Font: Fundació Turisme i Fires de Manresa (2017)

ASSISTÈNCIA A FIRES DE PROMOCIÓ

Btravel
FIRA MES

Expovacaciones (Bilbao)
Fira Modernista (Terrassa)

Abril
Maig
Maig

FIRES I CONGRESSOS AL MUNICIPI

Fira de l’Aixada
San t Jordi
Congrés Nacional de Màgia
Fira Gastronòmica del Geoparc

Abril
Abril
Juny
Setembre

ALTRES ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS

Rider1000
MITJÀ MERCAT

Juny

FIRA / CONGRÉS MES

Fira Mediterrània Octubre
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*Altres inclou: Web de Bages Turisme i Geoparc. els quals només han estat citats una vegada. 

Tot seguit s’exposen les dades extretes arran de les entrevistes realitzades a varis dels agents turístics implicats en el turisme del territori. A
continuació s’exposen les dades referents als canals de promoció i comunicació actuals, els quals han identificat els entrevistats, tant del sector
públic com privat.

S’observa, que el canal que forma part del sector públic, i que ha estat més citat per part dels agents és la pàgina web de Manresa Turisme, deixant
en segon pla a les fires, la premsa local, la ràdio, entre d’altres. Pel que fa als canal, més citats, que s’utilitzen per a la promoció i la comunicació
actualment i els quals formen part del sector privat, són les xarxes socials, deixant en segon terme a les pàgines web pròpies, i en última instància hi
hauria els influencers, portals informatius d’oci i esdeveniments, etc.

*Altres inclou: Portals informatius d’activitats d’oci, esdeveniments, etc., Influencers, 
mailings personalitzats a la BBDD, els quals només han estat citats una vegada. 

2

4

5

5

5

11

Propostes a la web de la Diputació…

Altres*

Falques de Ràdio

Premsa local

Fires

Web: Manresa Turisme

Canals de promoció i comunicació actuals. 
Sector públic

4

6

11

Altres*

Web pròpia

Xarxes Socials pròpies

Canals de promoció i comunicació actuals. 
Sector privat

5.7. Promoció
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Per tal d’analitzar la situació actual en termes de comercialització s’han analitzat diferents plataformes públiques i privades, identificant
productes turístics que incloguin la destinació e Manresa.

Entre els productes turístics identificats s’ha analitzat la tipologia de producte turístic que ofereix, les plataformes a través de les que es
comercialitza i la tipologia de serveis que inclou.

Entre les tipologies de producte turístic s’ha diferenciat entre:
• Turisme religiós
• Turisme espiritual
• Turisme cultural
• Turisme de naturalesa i geoturisme
• Enoturisme
• Turisme gastronòmic
• Turisme actiu

S’inclou com annex* imatges dels diferents productes turístics identificats que es comercialitzen actualment.

En el recompte de paquets turístics no s’han tingut en compte els paquets d’estades i cursos espirituals oferts per La Cova, donat que
majoritàriament no son productes de caràcter turístic. Tot i així s’han inclòs al recull d’imatges dels productes identificats per tal de tenir
una visió de la tipologia de productes oferts.

5.8. Comercialització

*Annex 2. Productes comercialitzats identificats
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53 productes turístics comercialitzats 

S’han identificat un total de 53 paquets turístics impulsats per entitats
públiques i privades i que es comercialitzen en diferents plataformes.

Els productes enoturístics son els que compten amb una major
presència a les plataformes de comercialització online, principalment
impulsats per empreses privades.

Els productes culturals també tenen una forta presència, on es troben
productes tant d’iniciatives públiques com privades.

S’adjunta com annex* la identificació dels productes comercialitzats
segons la tipologia de productes turístics.

A continuació s’inclou un llistat dels productes identificats, indicant la
tipologia de turisme que ofereixen.

Font: Elaboració pròpia

5.8. Comercialització – segons tipologia de producte turístic

5

5

9

14

16

30

36

Religiós

Espiritual

Turisme actiu

Gastronomia

Naturalesa / Geoturisme

Cultural

Enoturisme

Productes turístics per tipologia de 
turisme

*Annex 2. Productes comercialitzats identificats
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Font: Elaboració pròpia

5 plataformes destacades

Entre les diferents plataformes de comercialització identificades destaquen
per volum de paquets oferts per Bages Terra de Vins, Turis Tren de FGC,
Fent País, Manresa Turisme i la caixa regal Viu el Bages.

A continuació s’inclou un llistat indicant els productes identificats en
cadascuna de les plataformes de comercialització. Val a mencionar que
alguns productes es comercialitzen en diverses plataformes, com es el cas
de “Manresa, cor de Catalunya” i “Manresa universal, la ciutat de Sant
Ignasi”.

5.8. Comercialització – segons plataforma 

1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   

2   
2   
2   

4   
4   

5   
8   

17   

Castlexperience Winetours

gaiamoia.com

Viajes Gamma Tours

Slow-walking

206 tours

Guies de Muntanya Montserrat

Viemocions

Wonderbox

Viu el Bages (caixa regal)

Turis Tren FGC

Productes turístics per plataforma de 
comercialització
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Manresa Turisme

1. Manresa, cor de Catalunya
2. Carrer del Balç
3. Manresa universal, la ciutat de Sant Ignasi
4. La Llum de l’Esplendor Medieval

Bages Terra de Vins

1. Manresa, cor de Catalunya
5. Celler Oller del Mas
6. Ruta de les tines amb visita al celler
7. Visita a cavall al celler Oller del Mas
8. Visita en 4x4 al celler Oller del Mas
9. Les últimes passes del Pelegrí
10. Ruta de les tines amb tast de vins
11. La Sèquia i Sant Iscle
12. Pack enogastronòmic al Bages
13. Vol en globus i visita al Mas de Sant Iscle
14. La Sèquia i Santpedor en bicicleta
15. Del celler a la taula – amb proximitat
16. El maridatge del Kursaal
17. Del celler a la taula – a l’Oller
18. Del celler a la taula – espais sorprenents
19. Manresa i els vins del Bages
20. Les cobertes de la Seu

Catalunya.com

22. Pedalant 4 dies pels vins del Bages

23. Tast de vins Catalans i enoturisme a Oller del Mas

Castle Experience Winetours

21. Wine tours amb castlexperience

Viu el Bages

25. Visita guiada al Celler i tast de vins per 2 persones
26. Descobreix el celler Oller del Mas i finca mil·lenària que l’envolta en 4x4
27. Coneix Manresa”
28. Ruta de les Tines del Geoparc

Gaia guies

24. Camí de Sant Ignasi i enoturisme al Pla de Bages

5.8. Comercialització – segons plataforma 
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Fent País

29. Cap de setmana tot inclòs per descobrir el passat vitivinícola del Bages
30. Viu, sent, comparteix! - Oller del Mas
31. Visca el vi! – Bages Terra de Vins
32. Visca el vi! – Oller del Mas
33. Al pot petit hi ha la bona confitura – Visita a la Manresa Universal

Wonderbox

34. Tapas y vinos – Heretat Oller del Mas en Manresa
35. Actividades a la carta – Heretat Oller del Mas en Manresa

Smartbox

36. De vino y tapas por Barcelona – Heretat Oller del Mas

Viemocions

37. Catalonia, wine to know a whole country
38. Pla de Bages, journey to the past of central Catalonia

Viajes Gamma Tours

39. Enoturismo en Cataluña (8 días / 7 noches)

Pepito tours

40. Montserrat and Manresa

Slow-walking

41. The Ignatian Way: an insight view

Skip the Line Barcelona

42. Montserrat y la Cueva de San Ignacio de Loyola

206 Tours

43. Shrines of Spain

5.8. Comercialització – segons plataforma 
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Itinera

44. Ignatian Route - Spain

Guies de Muntanya Montserrat

45. Ignatian Pilgrimage Montserrat - Manresa

Turis Tren, FGC

46. Enotren – Els cellers del Bages
47. Enotren – Manresa, viatge a l’època Medieval
48. Enotren – El Pla de Bages a cavall
49. Museu de la Tècnica de Manresa
50. Enotren – Manresa universal, la Ciutat de Sant Ignasi
51. Enotren – Manresa, cor de Catalunya
52. Enotren – Les Tines del Bages
53. Enotren – Descobreix la D.O. Pla de Bages

5.8. Comercialització – segons plataforma 
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Font: Elaboració pròpia

5.8. Comercialització – segons serveis inclosos

1

1

4

7

9

10

11

14

32

45

Visita teatralitzada

Activitats espirituals

Visita a Montserrat

Tast de productes locals

Transport

Allotjament

Activitats d'aventura

Dinar/ sopar

Tast de vins

Visita / Ruta guiada

Productes turístics segons serveis 
inclososLa majoria dels productes turístics identificats inclouen els serveis de

visites o rutes guiades. La tipologia de visites i rutes ofertes varia en
funció de la tipologia de paquet turístic, destaquen les visites culturals,
visites guiades a bodegues i rutes per la naturalesa.

Els tasts de vins també s’ofereixen en un volum important de productes
turístics, en alguns presentat com l’activitat principal i en d’altres com una
activitat complementària.

Val a destacar l’existència de diversos productes turístics que inclouen
l’allotjament, facilitant d’aquesta manera una estada més llarga al
municipi.

S’adjunta com annex* el detall dels productes comercialitzats identificats
segons els serveis inclosos.

A continuació es mostra de manera esquemàtica una taula on s’indiquen
els serveis que ofereixen els diferents productes turístics identificats.

*Annex 2. Productes comercialitzats identificats

5. ANÀLISI DELS COMPONENTS TURÍSTICS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA



71

A continuació es mostren les dades referents als canals de comercialització que hi ha actualment tant del sector públic com privat,
els quals han estat identificats pels diferents agents entrevistats. S’observa que del sector públic en destaca l’oficina de turisme
mentre que del sector privat en destaquen les vendes mitjançant les pàgines web pròpies, com l’ens Bages Terra de Vins, agències
de viatges, entre d’altres.

1

1

5

Vendes a través de TTOO

FGC

Oficina de Turisme

Canals de comercialització actuals. 
Sector públic

2

2

3

4

4

5

Experiències Airbnb

Booking

Agències de viatges

Bages Terra de Vins

Altres*

Vendes a través de les webs pròpies

Canals de comercialització actuals. Sector privat

*Altres inclou: Empreses d’esdeveniments, Expedia, Xatic, Abadal, els quals només han 
estat citats una vegada. 
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Font: Elaboració pròpia

Tot seguit s’exposen les dades extretes arran de les entrevistes realitzades a varis dels agents turístics implicats en el turisme del territori, classificant
els productes turístics que es comercialitzen actualment segons la tipologia de turisme que ofereixen. En negreta s’indiquen els productes turístics més
mencionats per part dels entrevistats.

Val a destacar que, tot i identificar productes relacionats amb totes les tipologies de turisme, els productes de turisme cultural son els més nombrosos.

PRODUCTES QUE ES COMERCIALITZEN ACTUALMENT

CULTURAL ESPIRITUAL RELIGIÓS ENO-GASTRONÒMIC NATURALESA

• Visita Modernista (10€)  
• Visita al Cor de Catalunya 

(8€) 
• Visita Carrer del Balç (5€) 
• Visita Centre d’interpretació 

+ allotjament
• Visita Medieval (8€)
• Enotren: diferents propostes 

comercialitzades per FGC
• Visita guiada a la Seu (6€)
• Visita teatralitzada a la 

coberta de la Seu
• Ruta guiada per Manresa 

que finalitza a la Seu

• Ruta Ignasiana: visitar 
llocs significatius del món 
ignasià (8€) 

• Paquets de la Cova

• Marxa del pelegrí + 
allotjament

• Visita a les tines o tast de vins 
amb Oller del Mas (40€) 

• Visita al Oller del Mas + 
Restaurant

• Visites al Geoparc

• Caminades

• Recorreguts amb bicicleta

• Visita Cultural per Manresa + allotjament (pot incloure un tast de vi)
• Montserrat + Visita Bodega/Restaurant Oller del Mas

CULTURAL

ENO-GASTRONÒMIC
+
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Els agents turístics entrevistats també han identificat productes turístics que actualment no es comercialitzen però que consideren que es podrien
desenvolupar per tal de potenciar el sector turístic del municipi. Cal destacar, el fet de que molts dels entrevistats apunten que hi ha una clara falta de
paquets turístics, ja siguin vinculats amb l’oferta gastronòmica com cultural. Així doncs, remarquen que és necessari promocionar experiències,
potenciar esdeveniments esportius, crear paquets que incloguin als sèniors, a famílies, etc. Tanmateix, actualment s’està desenvolupant un paquet
turístic el qual inclogui una visita modernista, allotjament a l’Hotelet i una visita a la bodega Oller del Mas.

PROPOSTES DE PRODUCTES POTENCIALS, realitzades pels agents entrevistats

Font: Elaboració pròpia

CULTURAL ESPIRITUAL RELIGIÓS ENO-GASTRONÒMIC NATURALESA

• Fer paquets junt amb el 
teatre Kursaal 

• Fer paquets junt amb 
Montserrat 

• Paquets turístics els quals 
incloguin la ciutat de 
Barcelona

• Paquets turístics els quals 
vinculin: modernisme + 
museu + Parc de l’Agulla* 
(10-15€)

• Fer paquets junt amb la Cova

• Creació d’un centre de 
recepció de visitants on poder-
hi treballar l’espiritualitat, el 
coneixement d’un mateix, etc.

• Paquets que incloguin la 
visita a la Cova + la Seu + el 
carrer del Balç

• Combinar la gastronomia 
amb els racons ocults de 
Manresa

• Oleoturisme: visita a 
l’explotació + tast d’olis + joc 
dels sentits (60€)

• Activitat al regadiu la qual 
consisteixi en fer la collita de 
verdures per tal d’endur-te a 
casa una cistella amb 
productes de temporada + 
guia (65€ per família)

• Creació d’una cursa de 
referència (marató)

• Explotar el parc de l’Agulla 
amb la incorporació de 
barques, barbacoes, entre 
d’altres. 

• Combinar tast de vins amb 
una ruta geològica 
(construccions de la pedra 
Seca, visitar antigues mines)• Combinar eno-gastronomia junt amb una activitat cultural

• Fer paquet el qual inclogui visitar Montserrat + allotjament a Manresa + visita a un celler

CULTURAL

ENO-GASTRONÒMIC
+

*Ja existeixen paquets d’aquesta índole, però no saben com comercialitzar-los. 
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5.9. Conclusions

RECURSOS I ATRACTIUS TURÍSTICS

• Manresa compta amb 5 recursos i atractius turístics principals, amb gran potencial i capacitat d’atracció de visitants: Santuari de la Cova, Basílica
de Santa Maria de la Seu, Carrer del Balç, DO Pla de Bages i Camí Ignasià

• També es compta amb recursos turístics complementaris amb elevat potencial: Anella verda, punts ignasians distribuïts per la ciutat i Geoparc

EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS

• Es disposa de les instal·lacions i equipaments necessaris per oferir els diferents serveis que exigeix la demanda amb els diferents tipus de
productes turístics (culturals, espirituals, religiosos, eno-gastronòmics i naturals)

OFERTA I SERVEIS

• Baixa oferta d’allotjament localitzada al municipi: 20 establiments i 695 places.
• Alguns dels establiments d’allotjament amb més capacitat no es troben oberts durant tot l’any, com es el cas de l’alberg.
• L’ocupació hotelera del Bages es relativament baixa, tot i experimentar un augment durant els mesos d’estiu.
• Manresa compta amb una àmplia oferta de restauració tot i que els diumenges molts restaurants tanquen.

AGENTS IMPLICATS

• El sector turístic de Manresa està conformat per nombrosos agents, públics i privats, que contribueixen en el desenvolupament del sector.

PRODUCTES TURÍSTICS ACTUALS

• Manresa compta amb diferents productes turístics (cultural, espiritual, religiós, eno-gastronòmic i naturalesa), disposant de recursos i atractius
turístics de referència en cadascuna de les tipologies de producte, així com amb infraestructures i serveis que donen suport als recursos principals.

5. ANÀLISI DELS COMPONENTS TURÍSTICS
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POSICIONAMENT

• Manresa compta amb una marca que permet transmetre els diferents valors i trets diferenciadors del municipi, essent la centralitat, el motor i
l’emoció els conceptes transversals que es transmeten.

• El fet de que Manresa sigui la capital de la cultura catalana l’any 2018 i les accions emmarcades dins de Manresa 2022 contribuiran a posicionar
Manresa com una destinació vinculada amb la cultura, la religió i l’espiritualitat.

COMUNICACIÓ

• Actualment Turisme de Manresa desenvolupa accions de comunicació tant amb premsa escrita com online, a portals web, ràdios i xarxes socials.
La majoria d’accions de comunicació estan orientades al públic català, tot i que mitjançant la presencia als portals i xarxes socials de l’Agència
Catalana de Turisme es realitzen accions de comunicació orientades al mercat espanyol i a mercats internacionals.

• A les xarxes socials la majoria de reaccions rebudes son positives

• Les publicacions relacionades amb l’enoturisme, la cultura i la naturalesa son les que reben una major acceptació a les xarxes socials

• A les xarxes socials els perfils de Manresa Turisme, del Parc de la Sèquia, de la Diputació de Barcelona i de Catalunya Experience tenen un major
impacte a Facebook, mentre que Bages Turisme, DO Pla de Bages, i el perfil del Geoparc es més efectiu a Twitter.

5.9. Conclusions
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PROMOCIÓ

• Anualment es realitzen nombroses accions de promoció i s’assisteix a diverses fires per tal de promocionar el municipi com a destinació turística,
les quals estan orientades principalment als mercats de Catalunya i País Basc.

• Les accions de promoció realitzades durant l’any 2017 estan relacionades amb la cultura, la gastronomia, la naturalesa i el turisme actiu.

COMERCIALITZACIÓ

• Els productes que es comercialitzen actualment per part de les entitats públiques i les empreses del territori estan principalment relacionades amb
l’enoturisme i la cultura.

• Les principals plataformes utilitzades per comercialitzar son: la web de Manresa Turisme i les webs pròpies de les empreses del territori, Bages
Terra de Vins, la web de FGC, Fent País i Viu el Bages.

• Entre els productes comercialitzats, els serveis que més s’inclouen son les visites o rutes guiades i els tasts de vins.

• Les empreses entrevistades identifiquen diversos productes, sobretot relacionats amb la cultura i la naturalesa, que es podrien crear per tal de
potenciar el sector turístic al municipi.

5.9. Conclusions
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ANÀLISI DEL MERCAT6
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Manresa disposa d’una situació geogràfica
privilegiada donada la seva proximitat a grans
nuclis urbans i turístics de Catalunya. La població
resident als diferents nuclis urbans que es troben
a menys d’una hora de distància del municipi
representen una demanda turística potencial per
Manresa, així com també el volum de turistes
que reben els principals punts turístics situats a
menys d’una hora de Manresa.

Per tal de dimensionar aquest volum de població
i turistes, s’han elaborat isòcrones de 30 minuts i
1 hora.

A continuació es detallen els resultats obtinguts,
quantificant el volum de població de les
principals ciutats situades dins de les isòcrones,
així com el volum de visitants dels diferents
punts turístics situats dins d’aquestes zones.

Font: Elaboració pròpia

6. ANÀLISI DEL MERCAT
6.1. Demanda
6.1.1. Isòcrones de demanda actual i potencial
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ISÒCRONA 1 HORA

PRINCIPALS NÚCLIS URBANS POBLACIÓ

Barcelona (1h) 1.620.809

Hospitalet de Llobregat (1h) 257.349

Badalona (50 min.) 215.848

Sabadell (45 min.) 209.931

Mataró (1h) 126.127

Sant Cugat del Vallès (35 min.) 89.516

Granollers (50 min.) 60.174

Vic (50 min.) 43.964

TOTAL 2.623.718

A una distància de 30 minuts a 1 hora de Manresa trobem Barcelona com
a principal nucli urbà, amb més de 1,6 milions d’habitants.

Entre els altres nuclis urbans propers trobem Badalona. Sabadell i Mataró.

Si tenim en compte la població de tots els nuclis urbans identificats,
sumen un total de 2,6 milions habitants.

Font: IDESCAT 2017

BARCELONA1.620.809
habitants

SABADELL

BADALONA
215.848
habitants

VIC43.964
habitants

SANT CUGAT DEL VALLÈS 89.516
habitants

MATARÓ

MANRESA

HOSPITALET DE LLOBREGAT 209.931
habitants

GRANOLLERS60.174
habitants

126.127
habitants

209.931
habitants
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PRINCIPALS PUNTS TURÍSTICS
VISITANTS

Barcelona (1h) 7.905.285(1)

Monestir de Montserrat (35 min.) 2.510.000(2)

P.N. de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (40 min.) 177.438(2)

Parc Natural del Montseny ( 1h) 162.193(2)

Espais Naturals del Delta del Llobregat (1h) 138.465(2)

TOTAL 10.893.381

MONESTIR DE MONTSERRAT
2,51M

visites

BARCELONA7,9M
visites

P.N. SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC177.438
visites

P.N. DEL MONTSENY162.193
visites

ESPAIS NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT
138.465

visites

(1) Font: INE, 2017. S’han tingut en compte els viatgers nacionals i estrangers amb pernoctació en 
allotjament hoteler l’any 2017 i en allotjaments turístics l’any 2016 a la ciutat de Barcelona 

(2) Font: Diputació de Barcelona, 2016

A una distància de 30 minuts a 1 hora de Manresa trobem
dos grans punts d’atracció de visitants: la ciutat de
Barcelona, amb gairebé 8 milions de visites anuals, i el
Monestir de Montserrat, amb més de 2,5 milions de
visites.

ISÒCRONA 1 HORA
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6.1. Demanda
6.1.1. Isòcrones de demanda actual i potencial
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ISÒCRONA 30 MINUTS

PRINCIPALS NÚCLIS URBANS POBLACIÓ (1)

Terrassa (30 min.) 216.428

Igualada (30 min.) 39.316

TOTAL 255.744

PRINCIPALS PUNTS TURÍSTICS VISITANTS 2017 (2)

Món Sant Benet (25 min.) 210.000

Cardona (30 min.) 130.049

TOTAL 340.049

IGUALADA
39.316
habitants

TERRASSA216.428
habitants

CARDONA
130.049

visites

MÓN SANT BENET210.000
visites

MANRESA

A 30 minuts de Manresa trobem com a grans nuclis
urbans Terrassa i Igualada, amb un total de 255.744
habitants.

Pel que fa a la demanda turística, trobem el Món Sant
Benet i Cardona, que l’any 2017 van rebre un total de
340.049 visitants.

(1) Font: IDESCAT, 2017
(2) Font: Ajuntament de Cardona i Fundació Cardona Històrica, 2018

6. ANÀLISI DEL MERCAT
6.1. Demanda
6.1.1. Isòcrones de demanda actual i potencial

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA



82

6. ANÀLISI DEL MERCAT
6.1. Demanda
6.1.2. Demanda actual

Seguint amb la mateixa estructura emprada en les isòcrones i per tal de fer més minuciosa l’anàlisi de la demanda actual de Manresa, ens
centrarem primer, amb dades corresponents a la ciutat de Barcelona i el seu entorn, ja que es tracta d’una de les potències turístiques més
importants tant en l’àmbit nacional com internacional.

Posteriorment, s’analitzarà el perfil del turista a la comarca del Bages per acabar centrant-nos en el perfil dels visitants de Manresa, la
demanda actual del municipi i les tendències del mercat.

MANRESA
BAGES

BARCELONA CIUTAT I ENTORN
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A continuació s’exposen les dades estadístiques respecte al perfil
del visitant de Barcelona ciutat i de l’entorn de Barcelona.
Aquestes dades han estat obtingudes a partir de l’informe
anomenat: Turisme a Barcelona Ciutat i entorn 2017, a càrrec de
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i Turisme
Barcelona.

Pel que fa al perfil del visitant a Barcelona ciutat i entorn,
s’observa que el gènere predominant és el masculí, i quant a la
mitjana d’edat dels visitants és més elevada a l’entorn de
Barcelona (46,7 anys) que a la ciutat (36,1 anys).

Respecte a la nacionalitat dels visitants, a la ciutat despunten els
de procedència europea (50%), mentre que a l’entorn de
Barcelona destacant tant els de procedència espanyola (43,9%)
com els europeus (43,4%).

La meitat dels visitants que visiten Barcelona ja l’han visitat
anteriorment (52,8%), i en el cas de l’entorn de Barcelona el 51,3%
dels visitants que hi van ja hi ha estat anteriorment.

Referent a les motivacions que porten als visitants a realitzar la
visita, s’observa que el motiu principal és l’oci tant a la ciutat
(65%) com a l’entorn (65,2%).

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes de l’informe: Turisme a Barcelona Ciutat i entorn 2017 

BARCELONA CIUTAT I ENTORN

BARCELONA CIUTAT ENTORN DE BARCELONA

Gènere i 
mitjana d’edat 62,1%

37,9% 

64,3%

35,7% 

Nacionalitat 21%

50,4%

28,6%

Espanyola

Europea

Altres

43,9%

43,4%

Espanyola

Europea

Altres 12,7%

Motivacions 
de viatge

Oci

Professional

Altres

65%

23,4%

11,6%

Oci

Professional

Altres

65,2%

25,7%

9,1%

Mitjana d’edat: 36,1 anys Mitjana d’edat: 46,7 anys
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Font: LabTurisme de la Diputación de Barcelona, 2016

Pel que fa a la distribució dels turistes a
les comarques de l’entorn de Barcelona,
el Bages rep el 2,3% dels turistes.

Les comarques que més turistes reben
son el Maresme (29,7%), el Baix Llobregat
(27,4%), el Vallès Occidental (12,5%) i el
Garraf (10,5%).

En general les comarques situades més a
l’interior son les que reben un volum
menor de visitants.

BARCELONA CIUTAT I ENTORN
DISTRIBUCIÓ TURÍSTICA

Distribució comarcal dels turistes a l’entorn de Barcelona

6. ANÀLISI DEL MERCAT
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6.1.2. Demanda actual
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Per tal de fer més minuciosa l’anàlisi de la demanda actual de Manresa, ens centrarem amb dades corresponents a la ciutat de
Barcelona, ja que es tracta d’una de les potències turístiques més importants tant en l’àmbit nacional com internacional.

Per tant, a partir de les dades obtingudes de les enquestes realitzades a turistes de Barcelona l’any 2016, a càrrec de
l’Ajuntament de Barcelona, s’han extret una sèrie de gràfics pertinents a:

• Els llocs visitats i que visitaran fora de Barcelona

• El preu per persona de les visites realitzades

• Els mitjans de transport utilitzats i que utilitzaran per a les visites

BARCELONA CIUTAT I ENTORN

6. ANÀLISI DEL MERCAT
6.1. Demanda
6.1.2. Demanda actual
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7,9

0,0 0,1 2,5

Destinacions de la
província de

Barcelona

Cardona Manresa Montserrat*

Total, en percentatge, dels llocs visitats i que visitaran 
fora de Barcelona (2016) 

Font: Elaboració pròpia en base a dades obtingudes pel Departament d’Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona.

*Montserrat inclou: Monistrol de Montserrat i Olesa de Montserrat, partint de la idea que la destinació final és visitar el Monestir de Montserrat. 2016

Les dades del gràfic s’han extret a partir d’una pregunta amb
respostes espontànies i essent multiresposta. Així doncs,
primer s’ha posat el percentatge total, de les visites realitzades
i que realitzaran els turistes, el qual engloba a totes les
destinacions de la província de Barcelona.

Posteriorment, hi ha els percentatges pertinents a Manresa i
als punts turístics més pròxims a aquesta, com seria el cas de
Cardona i Montserrat. En aquest cas, els percentatges
obtinguts són en base a una mostra de 6.032 persones.

Destacar, el fet que més d’un 90% dels turistes entrevistats,
van respondre que no havien visitat ni que tenien la intenció
de visitar cap altre lloc fora de la ciutat de Barcelona. Per tant,
se’n dedueix que el reduït percentatge de turistes que visiten
llocs fora de Barcelona o que en tenen la intenció, el destí
escollit per excel·lència és Montserrat.

BARCELONA CIUTAT I ENTORN
90% 
dels visitants de la ciutat de Barcelona
no visiten destinacions de l’entorn de la ciutat
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35,2

39,0

34,6

33,7

Mitjana Professional Oci Peronal/Altres

Mitjana total, en euros, de la despesa de les 
visites i el desglossament per motius (2016)

Font: Elaboració pròpia en base a dades obtingudes pel Departament d’Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona. 2016

A continuació, s’exposen les dades pertinents a la despesa, per
persona, realitzada a l’hora d’efectuar les visites fora de
Barcelona. Primer, s’ha posat la mitjana d’aquesta despesa, i
seguidament es desglossa la despesa segons el motiu
d’aquesta, ja siguin, doncs, motius de caire professional, d’oci o
personals. En aquest cas, la mostra d’entrevistats és de 202
persones.

Tanmateix, s’observa que la mitjana total de la despesa de les
visites, és de 35,2 € per persona, destacant la motivació
professional per sobre de l’oci o els motius personals.

BARCELONA CIUTAT I ENTORN

6. ANÀLISI DEL MERCAT
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En els següents gràfics es mostren la despesa total per persona de les
visites realitzades, i els motius d’aquesta. En aquest cas la mostra és de
233 persones.
S’observa que un 26,4% de la despesa total està situada en l’apartat de
més de 30€ per persona, essent el motiu professional el que més despesa
genera amb un 40,4%.

Destacar, el fet que la despesa generada per les visites amb motius
personals o d’altres, és d’entre 6 i 10€ per persona.

2,8%
10,0%

13,3%
5,6%

14,1%
4,4%

9,3%
26,4%

5,9%
8,3%

Res

1 - 5 €

6 - 10 €

11 - 15 €

15 - 20 €

21 - 25 €

26 - 30 €

> 30 €

No ho sap

No contesta

TOTAL VIATGES REALITZATS, Despesa total per persona (2016)

3,9%
9,0%
9,2%

6,6%
7,0%

0,0%
9,3%

40,4%
9,5%

5,0%

Res

6 - 10 €

15 - 20 €

26 - 30 €

No ho sap

MOTIUS PROFESSIONALS, Despesa total per persona (2016)

1,2%
10,5%

13,0%
5,0%

15,7%
5,2%

10,9%
26,5%

4,9%
7,1%

Res

6 - 10 €

15 - 20 €

26 - 30 €

No ho sap

MOTIUS D’OCI, Despesa total per persona (2016)

7,9%
8,8%

19,1%
7,1%

14,8%
5,7%
2,9%

11,0%
6,1%

16,7%

Res

6 - 10 €

15 - 20 €

26 - 30 €

No ho sap

MOTIUS PERSONALS O ALTRES, Despesa total per persona (2016)

Font: Elaboració pròpia en base a dades obtingudes pel Departament d’Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona. 2016
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Els següents gràfics mostren els percentatges dels mitjans de transport utilitzats per a fer les visites fora de Barcelona i els que tenen intenció
d’utilitzar, junt amb el desglossament dels motius de la visita (Oci, professional o d’altres). En aquest cas la mostra és de 459 entrevistats, i el
transport que predomina és el tren, ja sigui Renfe Rodalies (24,7%), com els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (18,7%).

Font: Elaboració pròpia en base a dades obtingudes pel Departament d’Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona. 2016

1,1%

2,4%

1,1%
0,5%

3,5%
2,4%
10,5%

6,2%
8,4%

3,7%
12,6%
11,8%

20,5%
15,3%

Motius professionals 
(2016)

0,3%

0,3%
0,3%
0,2%
0,4%

0,6%
19,6%

3,0%
2,6%

5,1%
5,5%
5,5%

1,4%
8,1%
8,8%
8,9%

19,6%
28,7%

Motius d’oci (2016)

1,2%
1,3%
1,0%

5,2%
2,6%

1,2%
7,7%

17,5%
8,4%

3,7%
17,2%

13,8%
19,3%

Motius personals o d’altres 
(2016)

0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%

2,2%
3,1%

4,3%
5,6%
5,9%
6,1%
7,4%
8,6%
10,7%

18,7%
24,7%

Cotxe compartit

Autocaravana

Bicicleta pròpia

Tramvia

Telefèric (Montjuïc)

Cap

Funicular (Tibidabo, Vallvidrera)

Motocicleta pròpia

Tren (Altres)

No ho sap

Metro

Autobús

Cotxe de lloguer

No contesta

Taxi

Altres (Segway, tuctuc, gocar,…

Autocar

Cotxe propi

Tren (FGC)

Tren (Renfe Rodalies)

Total (2016)
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Un cop observades les dades tant del perfil del visitant a Barcelona ciutat com del que visita l’entorn d’aquesta, es pot concloure el
següent:

• El gènere predominant és el masculí, en ambdós casos.
• Pel que fa a la procedència dels visitants a Barcelona ciutat, són, amb més d’un 50%, d’origen europeu. D’altra banda, els visitants de

l’entorn d’aquesta, procedeixen tant d’Europa com d’Espanya mateixa, despuntant la nacionalitat espanyola per sobre de la resta.
D’aquest fet se’n dedueix el següent: les destinacions que giren entorn de Barcelona ciutat, són més atractives per a la gent autòctona
que pels estrangers.

• Referent a les destinacions que freqüenten els turistes fora de la ciutat de Barcelona, o que en tenen intenció de visitar, el destí escollit
per excel·lència és Montserrat, com ja s’ha esmentat anteriorment.

• Quant a la motivació de la visita, en tots dos casos, és l’oci la predominant.

Pel que fa a la despesa generada a causa de les visites realitzades fora de Barcelona, la mitjana total és de 35,2€ per persona, destacant la
motivació professional per sobre de l’oci o els motius personals. D’aquest fet en deduïm el següent: la voluntat de consumir fora de la
ciutat de Barcelona per part dels turistes, és més per compromís que per plaer o per entreteniment. Destacar, el fet que la despesa
generada per les visites amb motius personals o d’altres, és d’entre 6 i 10€ per persona, mentre que la resta de motius superen els 30€ per
persona.

Quant als mitjans de transport utilitzats o que tenen intenció d’utilitzar per a fer les visites, destacar que deixant de banda el tren, els
transports utilitzats per a realitzar les visites amb motius personals o d’altres, són també, el cotxe propi i el taxi.

Per tant, dels dos punts anteriors, es pot concloure que les visites realitzades fora de Barcelona per part dels turistes, els quals tenen una
motivació personal, són els que utilitzen el vehicle propi i els que generen menys despesa.
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Font: Elaboració pròpia en base a dades de LABturisme de la Diputació de Barcelona.  

BAGES

Pel que fa a la mitjana d’edat dels visitants és d’entre 35 i 44 anys, essent el gènere
masculí el predominant.

Per tal de poder fer una aproximació del perfil de turista actual a la ciutat de Manresa,
ens hem basat amb dades extretes relatives a la comarca del Bages, ja que actualment
no disposem de dades específiques del municipi. Així doncs, les dades obtingudes a
continuació han estat extretes de l’Informe Anual de l’Activitat turística a la
demarcació de Barcelona 2017, desenvolupat a través del Laboratori de Turisme de la
Diputació de Barcelona.

Referent a la tipologia de visitant al Bages, la gran majoria són de procedència
espanyola (72,8%), essent un 53,3% de Catalunya, per la qual cosa això ens fa pensar
que no hi ha suficient projecció internacional dels atractius que disposa el territori en
qüestió.

BAGES

Gènere i 
mitjana 
d’edat

65,4%

34,6% 

Nacionalitat 72,8%Espanyola

Francesa

Motivacions 
de viatge

Oci

Professional

Altres

49,2%

42,3%

8,6%

Edat mitjana: entre 35 i 44 anys

5,4%

Italiana 3,6%

Holandesa 3,2%

Alemanya 2,8%

Resta Unió 
Europea

6,3%

Altres 5,6%Quant a la motivació del viatge, la principal és l’oci, seguida de la professional i
quedant en última posició la motivació personal. Referent als mitjans de transport
utilitzats, el més destacat és el cotxe i/o la motocicleta pròpia (69,3%).

Destacar que els principals factors que els hi venen a la ment als visitants quan
pensen en el territori són: la tranquil·litat, la relaxació, el paisatge, la naturalesa,...
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Per tal de fer una anàlisi detallat de la demanda actual del municipi s’ha analitzat l’afluència de visitants actual dels diferents recursos i
equipaments turístics del Municipi dels que hi ha dades disponibles, així com també la distribució mensual de visitants del conjunt del
municipi i dels punts més visitats i representatius de la ciutat:

• Santuari de la Cova

• Carrer del Balç

• Basílica de la Seu

• Espai 1522

• Centre d’Acollida de Pelegrins

• Oficina de Turisme

• Oller del Mas

Aquest anàlisi permetrà conèixer la realitat turística del municipi, identificant els punts més visitats del municipi i la seva estacionalitat.

L’anàlisi de la demanda actual s’ha complementat amb un anàlisi de l’evolució de visitants durant els darrers cinc anys dels principals
punts turístics dels quals es disposen dades.

Així doncs, l’anàlisi de la demanda, juntament amb el posterior anàlisi dels perfils de turistes actuals i potencials i de les tendències actuals
del mercat, permetrà identificar els diferents segments on poder desenvolupar nous productes turístics.
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• Actualment el Santuari de la Cova es el centre que rep
un major nombre de visitants, amb més de 37.000
visites durant l’any 2017, seguit pel Celler Oller del
Mas, amb més de 32.000 visites el darrer any.

• El Carrer del Balç i la Basílica de la Seu formen part
dels recursos més visitats de Manresa, amb més de
21.000 visites l’any 2017.

• La resta d’atractius o equipaments turístics actualment
reben un volum de visitants considerablement inferior.

Font: Fundació Turisme i Fires de Manresa.  

* Per falta de dades disponibles de les visites de desembre 2017 s’ha considerat que durant aquest 
mes en van rebre el mateix nombre de visites que l’any anterior  

37.127

32.693

21.966

21.444

13.032

5.259

4.585

3.740

3.399

3.089

808

458

Santuari de la Cova

Oller del Mas

Carrer del Balç

Basílica de la Seu

Oficina de turisme

Can Font

Museu de la Tècnica de Manresa

Centre de Visitants Parc de l'Agulla

Espai 1522

Museu de Geologia

Centre d'Acollida de Pelegrins

Torre Lluvià

Visitants per atractiu turístic / equipament (2017)

*

*

*

*
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Font: Fundació Turisme i Fires de Manresa.  

5.696   

23.829   

13.465   14.322   14.608   

9.891   10.472   
11.967   12.007   13.010   

10.679   
7.654   

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Afluència de visitants de Manresa (2017)

En base a les dades proporcionades per la Fundació Turisme i Fires de Manresa, tenint en compte l’afluència mensual de visitants dels
diferents punts turístics, s’ha identificat la distribució de la demanda global durant l’any 2017 al municipi.

Tot i que el mes de febrer rep una afluència de visitants més elevada degut a un volum elevat de visites a la Basílica de la Seu i al Carrer del
Balç, els visitants es troben repartits durant tot l’any, presentant una baixa estacionalitat de la demanda.
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Font: Fundació Turisme i Fires de Manresa.  
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21.444 visites

A continuació es mostra la distribució mensual de visitants dels principals punts turístics i emblemàtics de Manresa durant l’any 2017.
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808 visites
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Font: Fundació Turisme i Fires de Manresa.  

Amb els gràfics de l’afluència mensual dels visitants dels principals punts turístics i emblemàtics de Manresa s’evidencia:

• Les visites de la Basílica de la Seu es distribueixen de forma més o menys regular durant tot l’any, tot i que es produeix un descens
durant els mesos d’estiu i una afluència més elevada durant el Febrer. Durant aquest mes també es concentren la majoria de les
visites al Carrer del Balç, representant el 62,7% de les visites de l’any 2017.

• El Santuari de la Cova rep un volum important de visites durant tot l’any, tot i que durant el mes de Març i Abril incrementen de
manera significativa, representant el 13,3% i el 14,4% de les visites anuals del santuari. El mes d’Abril coincideix també amb la
concentració de visites al Centre d’Acollida de Pelegrins, corresponents al 28% de les visites que va rebre durant l’any.

• L’Espai 1522 va rebre la majoria de les seves visites durant el mes de Maig el darrer any.

• L’Oficina de turisme rep visitants durant tot l’any, tot i que el mes d’Agost és el que concentra una part important de les visites,
representant el 17,5% de les visites anuals.

• L’afluència de visitants d’Oller del Mas és més o menys constant durant tot l’any, amb una lleugera concentració durant el mes de
Setembre i un descens durant els mesos d’hivern.
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Font: Fundació Turisme i Fires de Manresa.  

Per tal d’obtenir una visió més complerta de la situació turística de Manresa, a continuació s’analitza l’evolució del nombre de visitants
durant els darrers cinc anys, analitzant l’afluència total de visitants* i l’evolució de les visites dels principals punts turístics i emblemàtics de
Manresa.

104.242

127.136

90.964 92.432

138.572
147.600

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolució anual del volum de visitants a Manresa

*Inclou les visites a: Santuari de la Cova, Carrer del Balç, Basílica de la Seu, Espai 1522, Centre d’Acollida de Pelegrins, Oficina de Turisme, 
Oller del Mas, Can Font, Museu de la Tècnica de Manresa, Centre de Visitants Parc de l’Agulla, Museu de Geologia i Torre Lluvià

El volum de visitants a Manresa ha
incrementat de manera sostinguda des
de l’any 2015, amb un elevat increment
l’any 2016 i un increment moderat l’any
2017.

D’aquesta manera, l’any 2017 s’ha
registrat al municipi el volum de visitants
més elevat dels darrers sis anys.

A continuació s’analitza l’evolució dels
visitants dels punts turístics més visitats i
representatius de la ciutat durant els
darrers anys.
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A continuació es mostren les gràfiques pertinents a la demanda global, per anys, dels diferents punts turístics seleccionats. Es pot observar, doncs, que
l´Oller del Mas és el punt turístic que ha experimentat un notable increment de visitants respecta l'any 2016. Tanmateix, el Santuari de la Cova és el punt
turístic per excel·lència, seguit del Carrer del Balç i la Basílica de la Seu.
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Amb els gràfics de la demanda global dels diferents punts turístics seleccionats de Manresa s’evidencia:

• L’afluència de visitants al Santuari de la Cova ha anat incrementant al llarg dels anys compresos entre el 2012 i el 2017, essent l’any
2016 el que més visitants va acollir.

• Pel que fa a l’Oller del Mas, al només tenir dades recollides de l’any 2016 i del 2017, no es pot establir una clara evolució de les visites
rebudes, tot i que podem destacar un augment important de les visites rebudes durant l’any 2017, per la qual cosa en deduïm que
l’afluència de visitants té una projecció a l’alça de cara als anys vinents.

• Respecte al Carrer del Balç, s’observa una evolució creixent al llarg dels anys, essent l’últim any el més favorable.

• L’afluència de visitants a la Basílica de la Seu segueix una línia evolutiva força irregular al llarg dels anys, despuntant l’any 2016 amb
més visites rebudes respecte als altres anys.

• Les visites a l’Oficina de Turisme han augmentat a partir de l’any 2014, per tant en deduïm que l’afluència de visitants seguirà creixent
en els anys vinents.

• Pel que fa a l’Espai 1522, ha patit un decreixement de les visites respecte a l’any 2016.

• Per últim, el Centre d’Acollida de Pelegrins, també s’ha vist afectat respecte a l’any 2016, on van acollir al voltant de 1000 persones,
deixant en segon pla a les visites acollides l’any 2015 i 2017.
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Font: Basílica de la Seu, 2017 

Com s’ha pogut observar amb les dades exposades amb anterioritat, la Basílica de la Seu és un dels punts turístics de més rellevància del
municipi. A continuació s’exposen les dades referents a la segmentació dels visitants de la Seu durant els mesos compresos entre Octubre del
2017 i Març del 2018. Les dades han estat proporcionades per part de la gestió turística de la mateixa Seu.

Així doncs, pel que fa a la procedència dels visitants en destaquen, amb més d’un 80%, els catalans, seguits dels espanyols i francesos. Respecte
a la franja d’edat predominant dels visitants, està per sobre dels 65 anys. Pel que fa a la segmentació dels visitants per dies, s’observa que el dia
de la setmana de més afluència, és el dissabte, i la franja horària més recurrent és al migdia.

81,4%

6,7% 5,1% 2,9% 2,0% 1,1% 0,8%

Catalunya Altres Espanya França EUA Alemanya Xina

Procedència dels visitants de la Basílica de la Seu 
(Octubre 2017 – Març 2018)

23,8%
20,6%

18,3%
16,5%

13,9%

4,8%
2,2%

Més de 65 De 46 a 65 De 26 a 45 De 10 a 18 Menys de 10 Altres De 19 a 25

Franja d’edats dels visitants de la Basílica de la Seu 
(Octubre 2017 – Març 2018)
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1

2

2

2

2

3

4

4

Families

Parelles

Enoturistes

Eno-gastronòmic

Col·lectius vinculats en l'àmbit jesuïta

Estudiants

Religiosos

Altres*

Esportistes

Principals segments potencials

*Altres inclou: Historiadors, turista cultural,
universitats jesuítiques i MICE, els quals només han
estat citats una vegada.

Tot seguit s’exposen les dades extretes arran de les entrevistes realitzades a varis dels agents turístics implicats en el turisme del territori.
A continuació, es mostren les dades referents als principals segments identificats, que hi ha actualment al municipi així com els
potencials. Així doncs, s’observa que el segment més citat que hi ha actualment al municipi és el de les famílies, seguit dels professionals i
religiosos. D’altra banda, els segments potencials més citats han estat els esportistes i els religiosos.

MANRESA

6. ANÀLISI DEL MERCAT
6.1. Demanda
6.1.2. Demanda actual
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Font: Fundació Turisme i Fires de Manresa, 2017.  

Procedència dels estrangers en els allotjaments turístics de Manresa (juliol-
agost-setembre 2017)Referent a la procedència dels estrangers que

pernocten a Manresa, també s’han obtingut
dades per part de 6 establiments turístics, i la
informació ha estat proporcionada per la
Fundació Turisme i Fires de Manresa.

Així doncs, s’observa que en els 6 casos han
acollit estrangers de procedència francesa,
deixant en segon pla als estrangers acollits
d’origen italià, anglès i alemany.
Cal destacar, l’absència d’estrangers
procedents d’Àsia.

MANRESA

6. ANÀLISI DEL MERCAT
6.1. Demanda
6.1.2. Demanda actual
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2
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3

4

5

7

8

17

Internacional

Rússia

Alemanya

Anglaterra

Amèrica

Altres*

Nacional

França

Catalunya

Principals mercats actuals

*Altres inclou: Europa, Corea, Xina, Països Baixos i Itàlia, els quals només han estat citats una vegada.

2

2

2

2

3

4

Holanda

Amèrica

Espanya

Catalunya

Altres*

França

Principals mercats potencials

*Altres inclou: Europa, Àsia i Bèlgica, els quals només han estat citats una vegada.

A continuació, es mostren les dades referents als principals mercats geogràfics identificats, pels entrevistats, que hi ha actualment al
municipi així com els potencials. S’observa, doncs, que el principal mercat que hi ha actualment és el català, seguit del francès. D’altra
banda, els mercats identificats com a potencials són el francès, seguit del català, l’espanyol, americà, entre d’altres.

MANRESA

6. ANÀLISI DEL MERCAT
6.1. Demanda
6.1.2. Demanda actual
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6. ANÀLISI DEL MERCAT
6.2. Tendències del mercat
6.2.1. Per tipologies de turisme

TURISME CULTURAL

TURISME ESPIRITUAL

TURISME RELIGIÓS

TURISME GASTRONÒMIC

ENOTURISME

A l’hora d’analitzar les tendències actuals del mercat, primer hem dut a terme una anàlisi dels diferents perfils de
turistes identificats al municipi.

Així doncs, seguint amb la línia dels models de turisme identificats prèviament al municipi, s’han determinat cinc
perfils potencials que són els següents: turista religiós, turista espiritual, turista gastronòmic, turista enoturístic i
turista cultural.
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Turisme 
religiós

Naturalesa
, història i 

tradició

Turista 
lleial

Turista 
recurrent

Estances 
curtes 

Interrelació 
amb el 
turisme 
cultural

Motivació

Visitar llocs sagrats

Participar en celebracions 
religioses

Descobrir el valor històric i la 
bellesa artística

Pel que fa al perfil de turista religiós, segons l’Organització Mundial
del Turisme (OMT, 2015), hi ha al voltant de 330 milions de turistes
cada any, els quals els seus principals motius són d’àmbit religiós.

TURISME RELIGIÓS

6. ANÀLISI DEL MERCAT
6.2. Tendències del mercat
6.2.1. Per tipologies de turisme
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Font: Dades extretes de: Statista.    

60,50%

14,80% 9,40% 12,40% 1,70% 0,01%

Quasi mai Diversos cops a l'any Algun cop al mes Quasi tots els
diumenges i festius

Diversos cops a la
setmana

No contesta

Assistència a oficis religiosos a Espanya (2016)

Pel que fa als viatges realitzats per part dels espanyols, amb motius religiosos, s’estima que més d’un 10% efectua desplaçaments
als diferents emplaçaments de peregrinació. El que suposa, aproximadament, 17 milions de visitants l’any.

Quant a Catalunya, el destí més popular dins del turisme religiós és: Montserrat, el qual va acollir l’any 2013, un 51% de forasters
de l’Estat espanyol, un 29% d’europeus, i un 22% de la resta del món. Segons dades extretes de l’Institut d’Estudis Turístics (IET).

TURISME RELIGIÓS

6. ANÀLISI DEL MERCAT
6.2. Tendències del mercat
6.2.1. Per tipologies de turisme
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Motivació religiosa Motivació cultural Motivació vinculada a la 
naturalesa

Motivació turística

 Celebracions litúrgiques
 Rés del rosari
 Rogatives
 Pregàries
 Cants de lloança

 Combinació d’ambient (cultura local i 
història)

 Presència de Patrimoni cultural 
(edificis, objectes, monuments 
artístics, escrits, tradicions orals del 
santuari, audiovisuals,...)

 Com a conseqüència de la 
ubicació de molts dels santuaris, 
moltes vegades tenen un 
important component ecològic 
(paisatge cultural)

 Els santuaris atrauen fluxos de 
visitants motivats per valors i 
interessos diferents, no només 
els visiten turistes amb 
motivacions religioses, doncs.   

Tipologies de visitants als Santuaris

Font: Elaboració pròpia en base a dades extres de: Revista Iberoamericana de Turismo- RITUR. Turismo religioso y espacios sagrados: una propuesta para los santuarios de Catalunya. 2011.

TURISME RELIGIÓS
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Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Oficina del Pelegrí del Camí Ignasià. Memòria 2015. 

Per tal de concretar el perfil de turista religiós, ens hem
centrat amb dades procedents del Camí Ignasià i del Camino
de Santiago.

Referent al Camí Ignasià, és una recreació de la ruta duta a
terme per Sant Ignasi de Loiola, el qual va partir des del País
Basc fins a Montserrat i Manresa.

La ruta està formada per 650 km amb trams de tot tipus, fins
a concloure a la ciutat de Manresa, on Ignasi hi va fer una
estada d’onze mesos adquirint d’aquesta manera, una
profunda il·luminació espiritual.

Quant a les visites del camí segons l’edat, en destaca la
franja d’entre 13 a 18 anys.

30
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0
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27
%

28
,3

0
%

6
,1

7%

7,
55

%

De 0 a 12 De 13 a 18 De 19 a 35 De 36 a 65 Més de 65 No
contesten

Visites del Camí Ignasià. Per edats (2015)

TURISME RELIGIÓS
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Com es pot observar, la motivació principal a l’hora de
realitzar el Camí Ignasià és la religiosa.

Cal destacar, però, que no tots els visitants que realitzen la
ruta tenen motius religiosos, ja que la Via Ignasiana ofereix la
possibilitat de practicar exercicis espirituals fent d’aquesta
manera, que el visitant aprofundeixi en el seu jo interior.

Tanmateix, és important remarcar altres elements que
influeixen en la motivació dels visitants, tals com la cultura, el
paisatge, l’esport i l’oci.

Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Oficina del Pelegrí del Camí Ignasià. Memòria 2015. 
8

%

53
%

19
%

13
%

7%

Cultural Religiosa Altres Espiritual Esportiva

Visites del Camí Ignasià. Per motivació (2015)

TURISME RELIGIÓS
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Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Oficina del Pelegrí del Camí Ignasià. Memòria 2015. 

S’observa que la gran majoria dels
visitants que freqüenten la ruta són de
procedència europea, per la qual cosa es
torna a remarcar el fet que hi ha una
clara falta de projecció internacional.
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Visites al Camino de Santiago. Per edats (2004-2017)

Menys de 30 De 30 a 60 Més de 60

Font: Elaboració pròpia en base a dades de Camino de Santiago

Pel que fa al Camino de Santiago, ens trobem davant
del Primer Gran Itinerari Cultural pel Consell d’Europa i
Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO.

A Espanya existeixen 6 rutes principals de peregrinació
fins a arribar a Santiago de Compostela.

El Camino de Santiago a part de tenir un valor
espiritual, ja que una de les finalitats és la de connectar
amb la fe, també des del punt de vista del seu patrimoni
material i immaterial, és un dels béns culturals més
importants d’Espanya.

Tanmateix, és una ruta accessible per a tot tipus de
persones, ja tinguin baixos ingressos o bé tinguin
motivacions religioses i turístiques.

Referent a la franja d’edats dels visitants que
freqüenten el camí, s’observa que despunten les edats
compreses entre els 30 i els 60 anys.

TURISME RELIGIÓS
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Visites del Camino de Santiago. Per motivació (2004-2017)

Religiosa Cultural Religiosa / Cultural

Quant a la motivació de la realització del
camí, s’observa igual que en el Camí de
Sant Ignasi, la motivació principal és la
religiosa. No obstant això, al llarg dels
anys s’han anat incrementant les visites
amb motivacions no només religioses
sinó també culturals.

A Espanya, són nombrosos els
esdeveniments i les activitats que giren
al voltant del Camino de Santiago, tant
de caràcter esportiu com cultural o
científic.

TURISME RELIGIÓS

Font: Elaboració pròpia en base a dades de Camino de Santiago
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Visites del Camino de Santiago. Per procedència (2004-2017)

Itàlia Alemanya França Portugal Estats Units

Referent a la procedència dels
visitants que freqüenten el Camino
de Santiago, despunten Itàlia i
Alemanya en comparació amb la
resta de països.

Ens tornem a trobar, doncs, que els
principals visitants són d’origen
europeu, quedant-se enrere aquells
d’àmbit internacional.

La participació de la població és un
dels aspectes clau en la conservació i
la promoció dels diferents camins de
Santiago, mitjançant associacions i
programes de voluntariat.

TURISME RELIGIÓS

Font: Elaboració pròpia en base a dades de Camino de Santiago
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Turisme 
espiritu

al

Turisme 
de salut i 
bellesa

Benestar

Turisme 
religiós

Ioga, SPA, 
seminaris, 

...

Font: Elaboració pròpia en base a dades 
extretes de: Turismo espiritual: entre la 
religión y la salud, David Mora. Hosteltur. 
2011

Pel que fa al turisme espiritual, avui dia encara no s’ha
establert una definició clara del què tracta aquesta tipologia de
turisme, per tant ens trobem amb l’absència de dades
estadístiques.
Tanmateix, s’observa que no hi ha una clara diferenciació entre
el denominat turisme espiritual i el turisme religiós.
Així doncs, per tal de fer una anàlisi el més minuciosa possible
sobre el perfil del turista espiritual, ens hem bastat amb la
informació pertinent d’articles que tracten aquest àmbit.

A grans trets, es pot dir que el turisme espiritual té com a
finalitat la de trobar-se a un mateix. A partir d’això, hi ha tot
un ventall d’activitats tals com la meditació o el ioga, entre
d’altres, les quals poden arribar a conduir a aquest objectiu.

Motivació

Contemplació

Meditació

TURISME ESPIRITUAL

6. ANÀLISI DEL MERCAT
6.2. Tendències del mercat
6.2.1. Per tipologies de turisme
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Turista 
cultural

Voluntat de 
conèixer llocs 

nous

Desinterès en 
visitar llocs 

simulats

Utilització del 
transport local 

per  a 
desplaçar-se

Cerca de 
l’autenticitat 

del destí

Interacció i 
participació 

amb la 
comunitat local 

del destí

Cerca de 
l’espiritualitat

Presa de 
consciencia de 

tots els 
successos del 
seu voltant 

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes de: Smith, M. K. (2003): Issues in Cultural Tourism Studies, Londres: Routledge.

El perfil del turista cultural té un seguit
de característiques que el diferencien de
la resta de perfils.

Per tal de poder fer una aproximació més
minuciosa a l’hora de crear nous
productes turístics, és necessari primer
conèixer els factors que condicionen
aquest tipus de perfil.

TURISME CULTURAL
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Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes del: Anuario de 
Estadísticas Culturales 2017. Ministerio de educación, cultura y deporte.  

14,4

8

2016

Residents Espanyols Turistes Internacionals

Viatges en milions, dels residents espanyols i entrades 
dels turistes internacionals realitzades amb motius 

culturals (2016)

Per tal d’analitzar el perfil de turista
cultual, primer ens hem bastat amb
dades pertinents a Espanya, per després
centrar-nos en Catalunya.

Així doncs, s’observa que hi ha un
nombre més elevat de residents
espanyols que viatgen per motius
culturals respecte al nombre de turistes
internacionals. D’altra banda, cal destacar
que les despeses generades per part del
viatger internacional són molt més
elevades que les del resident.

TURISME CULTURAL
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Viatges dels residents espanyols realitzats amb motius culturals segons comunitat autònoma d’origen (2016) 

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes del: 
Anuario de Estadísticas Culturales 2017. Ministerio
de educación, cultura y deporte.  

TURISME CULTURAL

S’observa que els residents espanyols
que han realitzat més viatges amb
motius culturals, l’any 2016,
procedeixen de Madrid, amb 44,1%,
seguit del País Basc (42,1%) i Navarra
(42%).

Tanmateix, Catalunya se situa amb un
31,5% de residents que viatgen amb
una motivació cultural.

Cal destacar, un augment del 6%, dels
viatges realitzats amb motius culturals
respecte a l’any 2015, en la comunitat
autònoma de Castella – la Manxa.
Tanmateix, pel que fa a Ceuta, s’ha
observat un descens del 6% dels
viatges realitzats respecte a l’any 2015.
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Pel que fa al perfil de turista cultural a Catalunya, les dades
obtingudes per part de l’Agència Catalana de Turisme, ens
exposen que la valoració de l’estada a Catalunya per part
dels turistes amb motivacions culturals, és molt positiva,
puntuant-la amb un 9,1 sobre 10.

Aquest fet fa que un 69,9% recomani firmament Catalunya
com a destinació.

En conseqüència, s’observa que un 39,5% considera que a
Catalunya es pot fer turisme cultural, comparant-la amb
altres destinacions.

Font: Dades extretes de l’Agència Catalana de Turisme. Perfil de turista cultural, enquesta de marca 2015.  

45,1%

38,8%
Parella

4-10 nits

36,3%
Tornaria 
al destí

Estada, perfil i fidelitat dels turistes que realitzen activitats 
culturals a Catalunya (2015)

TURISME CULTURAL
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58%

30%

1%

De 36-55 anys Més de 55 anys

De 20-35 anys

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes de l’informe: Food Tourism, 2014. 

Les dades extretes per a la realització del perfil del turista gastronòmic, són en base a l’informe Food Tourism, elaborat l’any 2014. Dins d’aquest 
informe es va recollir l’opinió de 389 professionals del sector turístic de 5 països europeus: España, França, Alemanya, Italià i Regne Unit. 

50%

18%

15%

Parella

Grup d’amics

Associacions i grups temàtics

Característiques del viatger gastronòmic (2014)

9% Famílies

2% Viatja sol

TURISME GASTRONÒMIC
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Pel que fa a les principals motivacions del turista
gastronòmic, s’observa que la majoria opten per combinar la
gastronomia junt amb itineraris culturals, així com un 25%
té interès en conèixer el destí i els seus voltants, i un 17%
opta per a la combinació d’una experiència gastronòmica
junt amb una de benestar.

Referent a les activitats dutes a terme pels viatgers, es
centrarien en:

a. Visitar granges i mercats de productes locals (29%)

b. Comprar productes locals (26%)

c. Esdeveniments relacionats amb la gastronomia i el
vi (20%)

26%

25%

17%

Motivacions del viatge gastronòmic (2014)

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes de l’informe: Food Tourism, 2014. 
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Pel que fa als altres dos, estaríem parlant del turista
gastronòmic oportunista, el qual la seva motivació no
és la gastronomia però si la té en compte a l’hora
d’escollir una destinació, i l’accidental, el qual no
considera que la gastronomia sigui un factor
important del viatge.

En el cas del perfil de turista de Manresa, podríem dir
que el perfil del turista gastronòmic integral seria el
més apropiat a l’hora d’enfocar els nous productes a
un perfil de turista en concret, ja que es tracta d’un
tipus de turista que li interessa combinar l’experiència
gastronòmica amb l’enoturística.

Perfil turista 
gastronòmic

Festiu

SibaritaIntegral

Principals perfils del turista gastronòmic a la demarcació de 
Barcelona (2017)

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes
del Perfil del turista gastronòmic a la demarcació
de Barcelona, 2017. Diputació de Barcelona.

A partir de les dades obtingudes de l’informe del perfil de
turista gastronòmic a la demarcació de Barcelona, elaborat
l’any 2017, s’han pogut identificar cinc perfils gastronòmics,
dels quals tres són els més rellevants: el festiu, el sibarita, i
l’integral.

TURISME GASTRONÒMIC
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Per tal d’analitzar el perfil del turista enoturístic a Espanya, ens basarem amb les dades de l’any 2016, obtingudes a partir de les Rutes del Vi.
Per tant, s’observa que la franja d’edat predominant d’aquest perfil de turista és d’entre 46 i 65 anys, essent el gènere femení el predominant.
Pel que fa al nivell de coneixement d’aquest àmbit, s’observa que un alt percentatge dels turistes interessats en el món del vi, són mers
aficionats mentre que només un 5% d’aquests són professionals.

Característiques dels visitants de les Rutes del Vi (2016)

46,4%

53,6%

Font: Elaboració pròpia en base a dades de ACEVIN, 2016. 

48%

23%

20%

5% 4%

Aficionat Participant

Apassionat del vi Professional

Nivell de coneixement del món del Vi 
(2016)

Font: Elaboració pròpia en base a dades de ACEVIN, 2016. 

ENOTURISME
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Motivacions de la Ruta (2016)

37,6%

Font: Elaboració pròpia en base a dades de ACEVIN, 2016. 

51%
29%

13%

5% 2%

Característiques del Viatge (2016)

Parella Grup d'Amics

Família Grup Organitzat

Sol

Font: Elaboració pròpia en base a dades de ACEVIN,2016.

S’observa que un alt percentatge dels visitants de la ruta se centra en la
gastronomia del destí per a practicar l’enoturisme, mentre que un 37,6% dels
visitants tenen com a motiu principal el vi. Respecte a les característiques del
viatge, en destaquen els viatges en parella amb més d’un 50%.

ENOTURISME

49,7%
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Font: Elaboració pròpia en base a dades 
de 
Statista. 

18%

13%

13%

11%
8%

8%

7%

7%

4%

3%

2% 1% 1% 1% 1% 1%

Visitants de les Rutes del Vi segons comunitat autònoma d’origen (2016)

C.Valenciana
Catalunya
Madrid
País Basc
Andalusia
Castella i Lleó
Múrcia
Aragó
Galícia
La Rioja
Extremadura
Castella-la Manxa
Astúries
Navarra
Illes Canàries
Cantàbria
Illes Balears

ENOTURISME

Respecte a la procedència dels visitants de les
Rutes del Vi, s’observa que un 18% dels visitants
provenen de València, seguit de Catalunya i
Madrid amb un 13%.
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6.2. Tendències del mercat
6.2.1. Per tipologies de turisme

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA



125

• Un cop analitzades les dades de la demanda actual a la ciutat de Manresa, i analitzats els diferents perfils de turistes
potencials, s’observa que hi ha un interès creixent en els següents punts:

• Santuari de la Cova
• Ruta Ignasiana
• Carrer del Balç
• Senderisme
• Modernisme
• Visites guiades
• O Pla del Bages

• Un dels principals factors que influeix en la presa de decisions dels turistes, són les pàgines web d’opinió i les xarxes socials,
així com l’oficina de Turisme, deixant en un segon pla altres fonts d’informació com serien les agències de viatges o les guies.

• D’altra banda, la majoria dels visitants al Bages són excursionistes, és a dir, que no pernocten al territori, i els que ho fan,
principalment es queden una o dues nits. Tanmateix, cal destacar el fet que la gran majoria dels visitants són espanyols, per
tant cal posar èmfasi en la projecció internacional.

6. ANÀLISI DEL MERCAT
CONCLUSIONS
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Per tal de poder orientar l’estratègia de productes i mercats s’han elaborat fitxes dels principals països emissors actuals i potencials.
Les fitxes inclouen informació relativa a la dimensió de cadascun dels mercats i a les seves característiques principals a l’hora de
viatjar; la dimensió actual dels viatges amb destinació Catalunya i Barcelona; les característiques dels viatgers a l’hora de visitar
Catalunya; i les preferències de viatge dels diferents països emissors quan viatgen a Catalunya

Les fitxes s’han elaborat recollint dades de diferents fonts secundàries:
- Barcelona Turisme, dades relatives al volum de visitants i estada mitjana a la ciutat de Barcelona
- IDESCAT, Informació relativa al volum de visitants de Catalunya segons la procedència
- Agència Catalana de Turisme, Informació relativa a les característiques i a la manera de viatjar de cadascun dels mercats

emissors
- INE, Informació relativa al volum de visitants de Catalunya segons la procedència
- EUROSTAT, Dades relatives a les característiques i volum de cadascun dels mercats

A continuació es mostren les fitxes elaborades per cadascun dels següents mercats emissors:
• Alemanya
• España
• Estats Units
• França
• Itàlia
• Països Baixos
• Portugal
• Regne Unit

6. ANÀLISI DEL MERCAT
6.2. Tendències del mercat
6.2.2. Per mercats emissors
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ALEMANYA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL MERCAT VIATGES AMB DESTINACIÓ CATALUNYA I BARCELONA

Població (2017) 82.800.000
Viatgers amb destinació 
Catalunya (2016)

1.683.600 viatgers
91,4% turistes / 8,6% 

excursionistes

PIB per càpita (2017) 35.300€
Estada mitjana viatges amb 
destinació Catalunya (2016)

8,6 dies

Població viatgera, viatges personals 
(2016)

62.439.480 (75,41%)
Viatgers amb destinació 
Barcelona
(Allotjament hoteler, 2016)

539.462 viatgers

Dies de vacances 24 dies
Estada mitjana en allotjament hoteler 
viatges amb destinació Barcelona 
(2016)

2,47 nits

Despesa mitja per viatge i persona 
(2016)

469,76€ 
(transport: 169,81€;  restaurants i cafès: n.d; 

allotjament: 197,4€; altres productes i serveis: 
126,42€)

Despesa mitja per persona en 
viatges a Catalunya (2017 p)

694€
144 €/dia

Mitjans de transport utilitzats per 
arribar a Catalunya (2016)

47% Cotxe  //  39% Avió
6% Autocar //  5% Tren

Canals de compra utilitzats (2016)

32% Agència de viatges
27% Reserva directa en l’establiment

15% Reserva en l’empresa de transports
18% Portals d’Internet
6% Operadors turístics

Tipologia d'allotjament utilitzat 
als viatges amb destinació 
Catalunya (2016)

46% Hotels
26% Habitatges de lloguer
12% Cases d’amics o familiars

6% Pensió 
6% Càmping

Principals operadors turístics
TUI, Olimar, Berge und Meer, Schauinsland, 

Alltours, JT Touristik, GetYourGuide, Dertiyr, FTI

Compra de paquets turístics 
(Destinació Catalunya)

n.d.

PREFERÈNCIES DE VIATGE (DESTINACIÓ CATALUNYA)

Amb qui viatja a Catalunya (2016) n.d.

Motivacions de viatge a Catalunya 
(2016)

57% Vacances de descans  // 32% Vacances actives
Motivacions per viatjar: 65,5% Sortir de la rutina diària, 60,5% Recuperar energies i desconnectar, 52,5% Tenir temps l’un per 

l’altre, 49% Cuidar-se a un mateix, 39,5% Diversificar i viure noves experiències 

Activitats preferides a Catalunya
(2016)

32% Turisme d’activitats i experiències, sobretot senderisme i cicloturisme

Fonts: Barcelona Turisme, IDESCAT, 
ACT,  INE, EUROSTAT
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ESPAÑA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL MERCAT VIATGES AMB DESTINACIÓ CATALUNYA I BARCELONA

Població (2017 p) 46.528.966
Viatgers amb destinació 
Catalunya (2016)

5.178.300 viatgers

PIB per càpita (2016 p) 23.800€
Estada mitjana viatges amb 
destinació Catalunya (2016)

5,6 dies

Població viatgera, viatges personals 
(2016)

30.583.489 (65,73%)
Viatgers amb destinació 
Barcelona
(Allotjament hoteler, 2016)

1.906.222 viatgers

Dies de vacances 22 dies
Estada mitjana en allotjament hoteler 
viatges amb destinació Barcelona 
(2016)

1,52 nits

Despesa mitja per viatge i persona 
(2016)

247,73€
(transport: 68,16€;  restaurants i cafès: 

60,19€; allotjament: 64,12€; altres 
productes i serveis: 58,6€)

Despesa mitja per persona en 
viatges a Catalunya (2017 p)

359€

Mitjans de transport utilitzats per 
arribar a Catalunya (2016)

52,28% Cotxe // 21,31% Tren //
20,46% Avió

Canals de compra utilitzats

43% Web de comparador de preus
36% Agències de viatges online

25% Agències de viatges físiques
16% Web col·lectiva

4% Web de la companyia aèria

Tipologia d'allotjament utilitzat 
als viatges amb destinació 
Catalunya (2016)

45,7% Hotels o similars  
42,5% Habitatges d’amics o 

familiars
6,8% Habitatge llogat

Principals operadors turístics
Odigeo, eDreams, Lastminute, Logitravel, 

Atrápalo, Destinia
Compra de paquets turístics 
(Destinació Catalunya, 2016)

8,6% viatja amb paquet turístic

PREFERÈNCIES DE VIATGE (DESTINACIÓ CATALUNYA)

Amb qui viatja a Catalunya (2016) n.d.

Motivacions de viatge a Catalunya 
(2016)

51,1% Oci, lleure i vacances //  28,4% Visita a amics i familiars  //  17% Feina i negocis

Activitats preferides a Catalunya
(2016)

24,4% Descans i platja  // 9,8% Turisme cultural  //  9,3% Altres tipus d’oci  //  2,7% Pràctica esportiva

Fonts: Barcelona Turisme, IDESCAT, 
ACT,  INE, EUROSTAT
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ESTATS UNITS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL MERCAT VIATGES AMB DESTINACIÓ CATALUNYA I BARCELONA

Població (2016) 323.100.000
Viatgers amb destinació Catalunya 
(2016)

1.066.400 viatgers
81% turistes / 19% excursionistes

PIB per càpita (2016) 46.678€
Estada mitjana viatges amb 
destinació Catalunya (2016)

n.d.

Població viatgera, viatges personals 
(2015)

135.702.000 (42%)
Viatgers amb destinació Barcelona
(Allotjament hoteler, 2016)

762.635 viatgers

Dies de vacances 10 dies
Estada mitjana en allotjament hoteler 
viatges amb destinació Barcelona 
(2016)

2,14 nits

Despesa mitja per viatge i persona 
(2016)

274€/dia per persona

Despesa mitja per persona en 
viatges a Catalunya (2017 p)

2.055€
165 €/dia

Mitjans de transport utilitzats per 
arribar a Catalunya

Avió

Canals de compra utilitzats per 
transport aeri (2015)

39% Directament amb el proveïdor
31% Servei de reserva online

19% Agències de viatges
9% Departament de viatges de l’empresa

7% Operador turístic / club de viatges

Tipologia d'allotjament utilitzat als 
viatges amb destinació Catalunya 
(2015)

n.d.

Principals operadors turístics
Expedia, Priceline Group, Global Business Travel, 

BCD Travel, Carlston Wagonlit Travel

Compra de paquets turístics 
(viatges transoceànics, 2016)

13% viatja amb paquet turístic

PREFERÈNCIES DE VIATGE (DESTINACIÓ CATALUNYA)

Amb qui viatja a Catalunya (2016)

Motivacions de viatge a Catalunya 
(2016)

55% Creuers  // 44% Viatges a ciutats  //  21% Vacances actiu i esports  //  16% Vacances en club  //  13% Viatge de motxilla

Activitats preferides a Catalunya (2016)
88,1% Visites turístiques //  81% Compres  //  60,7% Visites a indrets històrics  //  57,2% Visites a pobles i entorns rurals  //  58,1% 

Visites a galeries d’art i museus  //  45,3% Menjar en bons restaurants

Fonts: Barcelona Turisme, IDESCAT, 
ACT,  INE, EUROSTAT
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FRANÇA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL MERCAT VIATGES AMB DESTINACIÓ CATALUNYA I BARCELONA

Població (2017 p) 67.024.459
Viatgers amb destinació 
Catalunya (2016)

11.267.000 viatgers
40,6% turistes / 59,4% 

excursionistes

PIB per càpita (2016 p) 31.700€
Estada mitjana viatges amb 
destinació Catalunya 

n.d.

Població viatgera, viatges personals
(2016)

49.001.582 (73,11%)
Viatgers amb destinació 
Barcelona
(Allotjament hoteler, 2016)

760.211 viatgers

Dies de vacances 30 dies
Estada mitjana en allotjament hoteler 
viatges amb destinació Barcelona
(2016)

1,99 nits

Despesa mitja per viatge i persona 
(2016)

363,13€ 
(transport: 98,4€;  restaurants i cafès: 
65,04€; allotjament: 102,54€; altres 

productes i serveis: 119,04€)

Despesa mitja per persona en 
viatges a Catalunya (2017 p)

521€
80 €/dia

Mitjans de transport utilitzats per 
arribar a Catalunya (2015)

72,1% Cotxe  //  20,4% Avió  //  
7,5% Altres

Canals de compra utilitzats (2016)
33,7% Canals online
48,8% Canals offline

Tipologia d'allotjament utilitzat 
als viatges amb destinació 
Catalunya (2016)

50,3% Hotels o similars
27,4% Habitatge gratuït
12,1%  Habitatge llogat

10,2% Altres

Principals operadors turístics (2015)
Fram, TUI, Thalasso nº1, Transat France, 

Verdié Voyages
Compra de paquets turístics 
(Destinació Catalunya, 2015)

2,7% viatja amb paquet turístic

PREFERÈNCIES DE VIATGE (DESTINACIÓ CATALUNYA)

Amb qui viatja a Catalunya (2016)
42,6% Parella //   21,3% Família amb fills   //   10,7% Amics   //   19,1% Sol 

2,2% Família sense fills   //  1,5% Treball o estudis   //   1,6% Família i amics      

Motivacions de viatge a Catalunya 
(2016)

65,6% Cultural //  23,5% Gastronòmica  //  17,8% Visites familiars  //  12,5% Diversió  //  8,8% Pràctiques 
esportives 5,6% Balnearis  //  5,9% Parcs temàtics  //  3,3% Espectacles esportius  //  1,6% Casinos  //  16,5% 

Altres 

Activitats preferides a Catalunya
(2016)

66,6% Activitats culturals   //   23,5% Gastronomia   //   17,5% Visites familiars

Fonts: Barcelona Turisme, IDESCAT, 
ACT,  INE, EUROSTAT
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ITÀLIA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL MERCAT VIATGES AMB DESTINACIÓ CATALUNYA I BARCELONA

Població (2017) 60.589.445 
Viatgers amb destinació 
Catalunya (2016)

1.518.800 viatgers
78,3% turistes / 21,7% 

excursionistes

PIB per càpita (2016) 25.900€
Estada mitjana viatges amb 
destinació Catalunya (2016)

n.d.

Població viatgera, viatges personals 
(2016)

25.374.859 (41,88%)
Viatgers amb destinació 
Barcelona
(Allotjament hoteler, 2016)

578.241 viatgers

Dies de vacances 26 dies
Estada mitjana en allotjament hoteler 
viatges amb destinació Barcelona 
(2016)

2,30 nits

Despesa mitja per viatge i persona 
(2016)

363,3€ 
(transport: 101,61€;  restaurants i cafès: 

n.d; allotjament: 134,43€; altres productes 
i serveis: 128,34€)

Despesa mitja per persona en 
viatges a Catalunya (2017 p)

643€
107 €/dia

Mitjans de transport utilitzats per 
arribar a Catalunya (2015)

78,1% Avió
13,5% Vaixell o altres

8,4% Cotxe

Canals de compra utilitzats (2016)
47% sense reserva
34% reserva online

11,2% reserva offline

Tipologia d'allotjament utilitzat 
als viatges amb destinació 
Catalunya (2016)

70,3% Hotels o similars
13,4% Habitatge amics/familiars

12,6% Habitatge llogat

Principals operadors turístics (2016)
Costa Crociere, Alpitour, Eden Viaggi, 

Veratour, Hotelplan, Settemari
Compra de paquets turístics 
(Destinació Catalunya, 2015)

21,4% viatja amb paquet turístic

PREFERÈNCIES DE VIATGE (DESTINACIÓ CATALUNYA)

Amb qui viatja a Catalunya (2016)
34% Parella  //  23,5% Sol //  20,6% Amics  //  11% Família amb fills  //  6,6% Treball o estudis  

2,8% Família sense fills  //  1,5% Família i amics

Motivacions de viatge a Catalunya 
(2016)

62,8% Escapades de ciutat i itineraris //  43,3% Sol i platja  //  23,8% Naturalesa i aventura

Activitats preferides a Catalunya
(2015)

73% Activitats culturals //  20,5% Activitats d’oci  //  12,5% Gastronomia 

Fonts: Barcelona Turisme, IDESCAT, 
ACT,  INE, EUROSTAT
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PAÏSOS BAIXOS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL MERCAT VIATGES AMB DESTINACIÓ CATALUNYA I BARCELONA

Població (2017) 17.081.507
Viatgers amb destinació 
Catalunya (2016)

776.800 viatgers
94,9% turistes / 5,1% 

excursionistes

PIB per càpita (2017 p) 40.500
Estada mitjana viatges amb 
destinació Catalunya (2016)

9 dies

Població viatgera, viatges personals 
(2016)

14.567.109 (85,28%)
Viatgers amb destinació 
Barcelona
(Allotjament hoteler, 2016)

211.180 viatgers

Dies de vacances 20 dies
Estada mitjana en allotjament hoteler 
viatges amb destinació Barcelona 
(2016)

2,20 nits

Despesa mitja per viatge i persona 
(2016)

376,54€
(transport: 114,82€;  restaurants i cafès: 

58,7€; allotjament: 146,02€; altres 
productes i serveis: 66,47€)

Despesa mitja per persona en 
viatges a Catalunya (2017 p)

1.026€
123 €/dia

Mitjans de transport utilitzats per 
arribar a Catalunya (2016)

69,3% Avió
26,8% Cotxe
3,9% Altres

Canals de compra utilitzats
23% Operadors turístics

52% Altres empreses turístiques
25% Reserves directes al proveïdor

Tipologia d'allotjament utilitzat 
als viatges amb destinació 
Catalunya (2016)

51,6% Hotels o similars
18% Altres

15,4% Habitatge amics o familiars 
15% Habitatge llogat

Principals operadors turístics
TUI, Thomas Cook, Sundio Group, 

Corendon, ANWB
Compra de paquets turístics 
(Destinació Catalunya)

15% viatja amb paquet turístic

PREFERÈNCIES DE VIATGE (DESTINACIÓ CATALUNYA)

Amb qui viatja a Catalunya (2016)
37,3% Parella //  24% Família amb fills //  20,6% Sol  //  10,5% Amics  

4% Treball o estudis  //  2,3% Família sense fills  //  1,3% Família i amics 

Motivacions de viatge a Catalunya 
(2016)

57% Sol i platja  //  14% Escapades a ciutats  //  5% Turisme actiu i naturalesa

Activitats preferides a Catalunya
(2016)

Sol i platja  //  Cultura //  Naturalesa i esports

Fonts: Barcelona Turisme, IDESCAT, 
ACT,  INE, EUROSTAT
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PORTUGAL

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL MERCAT VIATGES AMB DESTINACIÓ CATALUNYA I BARCELONA

Població (2017) 10.309.573
Viatgers amb destinació 
Catalunya (2016)

246.300 viatgers
87,6% turistes / 12,4% 

excursionistes

PIB per càpita (2016 p) 16.900€
Estada mitjana viatges amb 
destinació Catalunya (2016)

2,15 nits

Població viatgera, viatges personals 
(2016)

2.640.281 (25,61%)
Viatgers amb destinació 
Barcelona
(Allotjament hoteler, 2016)

107.766 viatgers

Dies de vacances 22 dies
Estada mitjana en allotjament hoteler 
viatges amb destinació Barcelona 
(2016)

1,92 nits

Despesa mitja per viatge i persona 
(2015)

161,6€ 
(transport: 38,05€;  restaurants i cafès: 

49,53€; allotjament: 38,44€; altres 
productes i serveis: 38,78€)

Despesa mitja per persona en 
viatges a Catalunya (2016)

596€
139 €/dia

Mitjans de transport utilitzats per 
arribar a Catalunya

n.d.

Canals de compra utilitzats n.d.
Tipologia d'allotjament utilitzat 
als viatges amb destinació 
Catalunya

n.d.

Principals operadors turístics n.d.
Compra de paquets turístics 
(Destinació Catalunya)

n.d.

PREFERÈNCIES DE VIATGE (DESTINACIÓ CATALUNYA)

Amb qui viatja a Catalunya (2016) n.d.

Motivacions de viatge a Catalunya 
(2016)

n.d.

Activitats preferides a Catalunya
(2016)

n.d.

Fonts: Barcelona Turisme, IDESCAT, 
ACT,  INE, EUROSTAT
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REGNE UNIT

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL MERCAT VIATGES AMB DESTINACIÓ CATALUNYA I BARCELONA

Població (2017) 65.808.573
Viatgers amb destinació 
Catalunya (2016)

2.249.100 viatgers
91,6% turistes / 8,4% 

excursionistes

PIB per càpita (2016) 31.700€
Estada mitjana viatges amb 
destinació Catalunya (2016)

6,5 dies

Població viatgera, viatges personals 
(2016)

42.170.133 (64,08%)
Viatgers amb destinació 
Barcelona
(Allotjament hoteler, 2016)

812.726 viatgers

Dies de vacances 28 dies
Estada mitjana en allotjament hoteler 
viatges amb destinació Barcelona 
(2016)

2,28 nits

Despesa mitja per viatge i persona 
(2013)

383,99 €
(transport: 130,02€;  restaurants i cafès: 

34,64€; allotjament: 182,95€; altres 
productes i serveis: 72,45€)

Despesa mitja per persona en 
viatges a Catalunya (2017 p)

747€
149 €/dia

Mitjans de transport utilitzats per 
arribar a Catalunya (2016)

93,8% Avió
3,7% Cotxe
2,5% Altres

Canals de compra utilitzats 65% Canals online
Tipologia d'allotjament utilitzat 
als viatges amb destinació 
Catalunya (2016)

72,1% Hotels o similars
12,6% Habitatge llogat

10% Habitatge propi o d’amics

Principals operadors turístics
TUI, Thomas Cook, Jet2holidays, On The Beach 
Ltd, British Airways Holidays Ltd, First Aviation 

Ltd

Compra de paquets turístics 
(Destinació Catalunya)

37,5% viatja amb paquet turístic

PREFERÈNCIES DE VIATGE (DESTINACIÓ CATALUNYA)

Amb qui viatja a Catalunya (2016)
37,5% Parella  //  25% Sol  //  14,8% Amics  //  13,1% Família amb fills //  11% Família i amics 

4,6% Família sense fills  //  3,7% Treball o estudis

Motivacions de viatge a Catalunya 
(2016)

50% Sol i platja  //  40% Escapades de ciutat  // 39% Viatges amb família  //  23% Turisme rural  
22% Turisme cultural  //  8% Turisme actiu

Activitats preferides a Catalunya
(2016)

42% Escapades a ciutats  // 38% Sol i platja  //  10% Llacs i muntanyes  // 8% Viatges a esdeveniments musicals

Fonts: Barcelona Turisme, IDESCAT, 
ACT,  INE, EUROSTAT
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DIAGNÒSTIC7
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7. DIAGNÒSTIC

D’acord amb els resultats obtinguts a la fase d’anàlisi, s’ha elaborat un diagnòstic de la situació turística actual del municipi de Manresa.
Així doncs, el diagnòstic inclou elements de gestió, d’oferta actual, de la demanda, la comercialització, la promoció i elements relacionats
amb l’àmbit territorial.

Amb l’objectiu d’elaborar un diagnòstic amb una visió holística, s’ha inclòs una visió tant interna com externa de la situació actual. Els
resultats obtinguts en els diferents apartats del diagnòstic són, en part, en base a la informació proporcionada a través de les entrevistes
dutes a terme a diferents agents turístics, els quals formen part del municipi.

La metodologia emprada per a l’elaboració d’aquest diagnòstic és la següent:

• Debilitats: Són aquelles característiques internes de la destinació que fan que estigui en una situació de desavantatge respecte a la
resta de municipis.

• Amenaces: Són les característiques de l'entorn exterior que fan situar a la destinació en una posició de desavantatge.

• Fortaleses: Són les característiques internes de la destinació que fan que guanyi un avantatge competitiu.

• Oportunitats: En aquest cas, són els avantatges que obté la destinació a causa de factors externs a aquesta.

A continuació es mostra de forma esquemàtica el diagnòstic elaborat i posteriorment es detallen cadascun dels quatre apartats.
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DEBILITATS

- Algunes zones del centre es troben en procés d’embelliment, com la façana de la ciutat

- Manca de senyalització fora del centre històric

- Manca de places d’aparcament gratuïts al centre i dificultats de la mobilitat al centre

- Els recursos turístics ubicats fora del centre històric són de difícil accés si no vas amb vehicle propi

- Poca sensibilització dels habitants del municipi amb el fet turístic

- Poc volum d’empreses dedicades al sector turístic, especialment d’allotjament

- Falta de projecció internacional de la destinació

- Manca d’oferir alguns dels serveis turístics en diferents idiomes

- El turisme espiritual està enfocat en gran mesura només a la vista de la Cova

- Poca flexibilitat horària dels productes que es ofereixen, escassa coordinació horària i dates respecte a les diferents iniciatives que es

desenvolupen al municipi (activitats)

- Pressupost no gaire elevat destinat al turisme (promoció i comunicació)

- Comunicació entre el sector públic i privat sense plataformes que permetin una major col·laboració efectiva

- Falta de distribució de la informació entre agents del sector i sectors complementaris

7. DIAGNÒSTIC
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AMENACES

- No aconseguir despertar l'interès dels turistes de Barcelona a visitar Manresa

- Les comarques veïnes també estan treballant per a captar més visitants

- L’augment de visitants es produeix tan sols a certs punts turístics i pot generar problemes de mobilitat a la destinació

- No aprofitar el esforç que s'ha fet en preparar la destinació a causa de escassos recursos dedicats a promoció i comercialització

- No atraure més inversió i més empreses que treballin al sector turístic per consolidar Manresa com a destinació

- No aconseguir crear productes de de més valor afegit amb un preu que incentivi la seva intermediació

- Que continuï escàs interès per part de la població i altres serveis complementaris en el fet turístics

7. DIAGNÒSTIC

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA



139

FORTALESES

- Ubicació del municipi molt cèntrica a Catalunya a prop de grans nuclis de població i destinacions turístiques

- Accessibilitat força bona

- Important conjunt de valors patrimonials: culturals i històrics, naturals i ecològics

- Disposa de 5 recursos estrella amb alta capacitat d'atracció de visitants

- Augment progressiu els últims anys en el nombre de visites als recursos turístics actuals

- Existència de productes turístics estructurats i gestionats per diferents agents públics i privats

- Els recursos que conformen el producte cultural - religiós ubicats al centre, tenen un fàcil accés a peu

- Aposta per part del municipi per desenvolupar el turisme com a un nou sector econòmic de la població

- Disposar de plans estratègics que serveixen de full de ruta a llarg termini

- Estructura de gestió turística i cultural de la destinació consolidada i bé organitzada

- Molt bona relació actual entre el sector públic i el sector privat

- La destinació (les empreses) està invertint en augmentar la capacitat d'allotjament

7. DIAGNÒSTIC
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OPORTUNITATS

- Aprofitar l'aposta del que és públic i privat pel sector turístic per créixer en aquest sector econòmic

- Seguir amb l’embelliment de la ciutat i amb les millores en la mobilitat a la ciutat

- Aprofitar la figura de Sant Ignasi com a personatge històric, no només religiós, per ampliar el públic objectiu

- Manresa 2022

- Aprofitar la proximitat amb Montserrat i Cardona, treballar conjuntament amb la comarca i comarques veïnes (Paisatges de Barcelona)

- Augment en l'ocupació hotelera i del turisme rural a la comarca del Bages

- França pot ser un mercat important pel que fa a la projecció internacional per la proximitat a Catalunya

- Augment de la demanda per a paquets turístics formats amb elements de diferents tipus de turisme

- Posar èmfasi en la promoció i comunicació dels productes existents

- Continuar amb la posada en valor dels productes singulars que posseeix el municipi (Anella Verda, enoturisme, Sant Ignasi, modernisme,...)

- Treballar amb el sector turístic receptiu de Barcelona

- Aprofitar les plataformes públiques supramunicipals de promoció turística (Diputació de Barcelona, Agència Catalana de Turisme,..)

- Potenciar des de les botigues les visites als diferents punts turístics.

- Augment en l'interès general del públic objectiu en el senderisme i el ciclisme

- Incrementar l’organització esdeveniments a Manresa, als seus recursos i als voltants

- Aprofitar la basílica de Santa Maria del Mar a Barcelona

7. DIAGNÒSTIC
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MARC ESTRATÈGIC8



8. MARC ESTRATÈGIC

142

8.1. Objectius estratègics: objectius genèrics 

Dins el marc del model turístic es plantegen deu objectius genèrics:

06 07 08 09 10

Definir i consolidar una 
cartera de productes 
diversificada i 
especialitzada que 
permeti la dinamització 
turística del municipi

Posicionar Manresa com 
una destinació de turisme 
cultural i espiritual de 
referència en el sector, el 
trade i en els mercat de 
proximitat i nacional

Impulsar una estratègia de 
promoció, comunicació i 
distribució multicanal

Identificar oportunitats 
d’aliances amb altres 
entitats, organismes i 
empreses per desenvolupar 
accions de co-marketing i 
branding 

Incrementar l’impacte 
econòmic i social del 
sector turístic al municipi, 
reforçant l’orgull i 
autoestima de la població

Dotar a Manresa d’una 
infraestructura òptima 
per la gestió, promoció 
i comercialització 
turística

Construir una capacitat 
organitzativa basada en la 
cooperació público-privada

Promoure la 
professionalització dels 
diferents agents implicats 
directa i indirectament en el 
turisme del territori

Fomentar la millora de la 
qualitat, sostenibilitat i 
accessibilitat integral dels 
productes i serveis 

Potenciar la creació i 
l’enfortiment de les 
empreses i les activitats 
turístiques al municipi 

01 02 03 04 05
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A banda dels objectius de caràcter genèric, s’enumeren a continuació els objectius específics que s’haurien d’assolir mitjançant la implementació del Pla de 

Comercialització.

01

Potenciar les relacions entre les diferents administracions i entitats, dedicades al sector turístic, de la resta de municipis del Bages, de Barcelona ciutat, del Camí Ignasià, 

de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona i de l’Agència Catalana de Turisme 

02 Crear vincles entre les activitats turístiques i altres sectors, augmentant la visió i orientació turística dels sector que hi estan indirectament implicats

03

04

05

Potenciar la millora integral i embelliment de la destinació 

06

Dotar al municipi d’infraestructures i serveis que facilitin la mobilitat i l’accessibilitat als diferents punts d’interès turístic 

07

Promoure les accions enfocades a la promoció, comunicació i comercialització dels productes turístics, posant especial interès en les accions on-line

08

Incrementar el nombre d’esdeveniments i repartir-los durant tot l’any

Facilitar l’accés a la informació turística als agents implicats directa o indirectament amb el sector

Reforçar la comunicació i enfortir les relacions amb professionals dels mitjans de comunicació tradicionals i nous

8. MARC ESTRATÈGIC
8.1. Objectius estratègics: objectius específics
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09 Reforçar la comercialització i enfortir les relacions amb professionals del sector de la comercialització tradicionals i nous

10 Establir aliances estratègiques que permetin integrar Manresa dins de circuits turístics de la comarca i la marca Paisatges de Barcelona 

11 Unificar i sistematitzar el sistema de recollida d’informació estadística dels diferents punts d’atracció de visitants

12 Augmentar el nombre de visitants dels mercats de proximitat

13 Captar als visitants amb destinació Barcelona i Montserrat

14 Augmentar el nombre de pernoctacions i l’estada mitjana

15 Augmentar la despesa mitjana per viatger

16 Incrementar la consciència social pel que fa a la importància del turisme al municipi

8. MARC ESTRATÈGIC
8.1. Objectius estratègics: objectius específics
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L'estratègia d'una destinació turística es correspon amb la definició del seu model i de les estratègies que es corresponen amb les
principals qüestions de competitivitat i de màrqueting:

8. MARC ESTRATÈGIC
8.2. Estratègies

Productes turístics

Recursos i atractius Infraestructures i serveis

Segments Mercats

Posicionament

ComercialitzacióComunicació Promoció

Qui sóc o com vull que em vegin?

Definició del posicionament de Manresa com a destinació
turística i del model de desenvolupament i estratègia
competitiva

Què puc oferir als clients?

Definició dels productes més competitius susceptibles a ser
col·locats al mercat

Qui son els meus clients?

Definició dels segments i mercats als quals dirigir-nos amb els
productes

Com ho puc oferir als meus clients?

Definició de les estratègies de comunicació, promoció i
comercialització per arribar als mercats i segments definits

1

2

3

4
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Actualment Manresa no compta amb un posicionament diferenciat com a destinació turística, tot i tenint en compte la seva
oferta turística principal i els punts més visitats es denota un lleuger posicionament com a destinació de turisme cultural.

L’estratègia del present Pla de Comercialització estarà orientada a consolidar el posicionament com a destinació de turisme
cultural i espiritual i a potenciar la vinculació de la destinació amb les altres tipologies de turisme que la destinació ofereix:
religiós, eno-gastronòmic, de naturalesa i esportiu.

Posicionament

1 Qui sóc o com vull que em vegin?

8. MARC ESTRATÈGIC
8.2. Estratègies

POSICIONAMENT 2022POSIC IONAMENT ACTUAL (2018)
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Manresa s’ha de percebre com una
destinació cultural i espiritual de
referència, amb una personalitat pròpia i
tenint el camí, l’acollida i la llum com els
principals eixos conductors.

El posicionament de la destinació es
complementa amb la oferta turística
enogastronòmica, de naturalesa, de
turisme religiós i esportiu.

Posicionament

1 Qui sóc o com vull que em vegin?

8. MARC ESTRATÈGIC
8.2. Estratègies

POSICIONAMENT

Cultural Espiritual

EnològicNaturalesa / 
Geoturisme

Gastronòmic Religiós Esportiu
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A banda de la marca de Manresa Cor de Catalunya, que permet posicionar
la destinació en general, la destinació compta amb marques que reforcen la
marca principal en les diferents tipologies de turisme.

Val a destacar que la destinació compta amb marques especialitzades
vinculades amb diferents tipologies de turisme, facilitant d’aquesta manera
el seu posicionament.

Manresa també es troba sota el paraigües d’altres marques genèriques i
d’àmbit territorial més ampli, concretament: Paisatges Barcelona, Ciutats i
Viles amb caràcter, Bages i Camins del Bages.

D’altra banda també cal mencionar la importància de posicionar Manresa
com una destinació que es vinculi de manera directa o indirecta amb altres
destinacions de l’entorn que actualment compten amb un posicionament
destacat o similar al que vol assolir el municipi, és a dir, amb Barcelona,
Montserrat, Cardona i Món Sant Benet.

Posicionament

1 Qui sóc o com vull que em vegin?

8. MARC ESTRATÈGIC
8.2. Estratègies

Cultural Espiritual

Religiós Eno-gastronòmic

Naturalesa

Genèric

LLEGENDA

Esportiu
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Productes turístics

2 Què puc oferir als clients?

En base als resultats obtinguts a la fases d’anàlisi i diagnòstic, s’ha identificat la següent estratègia de productes i
mercats.

Tenint en compte la importància i potencial del turisme cultural i del turisme espiritual al municipi de Manresa,
aquests es consideren els productes estratègics a desenvolupar en el municipi.

Tenint en compte les tendències del mercat i els recursos, infraestructures i serveis del municipi, l’enoturisme es
considera un producte d’alt potencial.

Finalment, el turisme de naturalesa, el turisme gastronòmic, religiós i esportiu es consideren productes d’interès
específic. Essent productes que poden complementar l’oferta principal del municipi.

ESTRATÈGIA DE 
PRODUCTES

ESTRATÈGICS

Cultural Espiritual

COMPLEMENTARIS

Naturalesa/   Gastronòmic         Religiós Esportiu
Geoturisme

ALT POTENCIAL

Enològic

8. MARC ESTRATÈGIC
8.2. Estratègies
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La distribució geogràfica dels productes turístics del
municipi té una incidència directa en les accions a
implementar per tal de garantir una comercialització
efectiva. Per aquest motiu es detalla a continuació la
localització de cada tipologia de producte, tenint en
compte el seu nivell estratègic.

Tal i com es mostra en el següent mapa, els recursos i
atractius vinculats amb els productes estratègics, és
a dir amb el turisme cultural i el turisme espiritual,
es localitzen majoritàriament al centre del municipi.

D’altra banda, els recursos i la infraestructura
vinculada amb l’enoturisme, producte identificat
com d’alt potencial, es localitza majoritàriament a
l’entorn del municipi.

I, finalment, els productes complementaris es troben
tant al centre del municipi, com es el cas del turisme
gastronòmic i religiós, i a l’entorn del municipi, com
és el cas del turisme de naturalesa i esportiu.

Productes turístics

2 Què puc oferir als clients?

8. MARC ESTRATÈGIC
8.2. Estratègies
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Els productes turístics identificats i prioritzats en el present pla son la suma de components tangibles i intangibles, tal i com es mostra a la següent
figura, que son percebuts pels visitants com una experiència i que son valorades a un preu.

Les accions realitzades per la Fundació Turisme i Fires de Manresa, juntament la d’altres institucions i organismes que incideixen en la gestió i
desenvolupament de la destinació, incideixen de manera directa en alguns dels components que configuren els productes turístics. Tot i que els
gestors de la destinació no poden intervenir en la fixació del preu, de la oferta i prestació física dels productes i serveis d’iniciativa privada, si que
poden incidir en la resta de components que configuren els productes turístics.

Partint d’aquesta definició, els productes turístics de Manresa s’han de definir partint dels beneficis que s’espera que trobi el consumidor final, i la
funció de Fundació Turisme i Fires de Manresa en relació a la posada al mercat dels productes turístics es centra en dues grans línies d’actuació:

1. Facilitar la informació i l’accés del comprador al producte

2. Contribuir a la creació de producte i a la seva comercialització per part dels operadors turístics o prestadors de serveis

TANGIBLES

Recursos turístics

Infraestructures i equipaments

Oferta béns i serveis turístics

PRODUCTES
TURÍSTICS

Imatge de marca

Gestió i promoció

Preu 

Servei

Comercialització

INTANGIBLES

Productes turístics

2 Què puc oferir als clients?

8. MARC ESTRATÈGIC
8.2. Estratègies
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De les dues línies d’actuació identificades es deriven les funcions que pot desenvolupar la Fundació Turisme i Fires de Manresa, unes vinculades
amb la creació de productes de la destinació, i altres vinculades amb el suport prestat a les empreses de la destinació per la creació de productes
turístics des del sector privat. A continuació es detallen les principals estratègies de producte que pot desenvolupar la Fundació Turisme i Fires de
Manresa en relació a aquestes dues línies.

CREACIÓ DE PRODUCTE MANRESA TURISME
CREACIÓ DE PRODUCTE SECTOR PRIVAT 

amb suport de MANRESA TURISME

Facilitar la informació i l’accés del comprador al producte
Contribuir a la creació del producte i a la seva comercialització 

per part dels operadors turístics o prestadors de serveis

● Portafoli de productes per la consolidació, diversificació i 
especialització

● Donar a conèixer la destinació Manresa, els seus recursos 
i atractius

● Generar contactes i captar comercialitzadors 
especialitzats i en receptius

● Aglutinar a prestadors de serveis: gestors de recursos i 
equipaments, empreses d’allotjament, transport, 
activitats, etc. 

● Creació de productes estratègics

● Portafoli de productes per la consolidació, 
diversificació i especialització

● Donar a conèixer els productes estratègics, els d’alt 
potencial i els complementaris.

● Fomentar la cooperació entre els prestadors de 
serveis per la creació de productes conjunts i recolzar-
los en la comunicació

● Aglutinar els prestadors de serves vinculats amb els 
diferents productes turístics per tal de fomentar la 
col·laboració i coordinació per a la negociació amb 
agents de comercialització.

Productes turístics

2 Què puc oferir als clients?

8. MARC ESTRATÈGIC
8.2. Estratègies

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA



153

Tot seguit es mostren de forma gràfica i mitjançant la matriu d’Ansoff els
productes turístics del municipi, tenint en compte la seva situació actual
i la que es vol assolir amb la implementació del Pla de màrqueting.

D’aquesta manera, la matriu permet mostrar de manera gràfica:

• El pes que té actualment cada producte: segons el diàmetre del
cercle, a major diàmetre més pes actual.

• El seu grau de desenvolupament actual: Com més a l’esquerra de la
matriu trobem el producte, més desenvolupat es troba.

• La seva presència al mercat: Com més a baix es troba el producte,
menys presència als mercats actuals, i com més amunt, més presència
té a nous mercats.

• L’estratègia que es persegueix seguir: Els cercles amb línia
discontínua representen l’estratègia que es considera oportú seguir
en cada cas:

• Si el diàmetre creix l’estratègia està orientada a incrementar el
pes del producte al mercat

• Si el cercle es desplaça cap a la dreta es persegueix
desenvolupar més el producte

• Si es desplaça cap a la part superior l’estratègia comporta
també un increment de la presència del producte a nous
mercats.

Productes turístics

2 Què puc oferir als clients?
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PRODUCTES
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Existents

Penetració del Mercat Desenvolupament del Producte

Desenvolupament del Mercat Diversificació

Ex
is

te
n

ts

Nous

Enològic
Cultural 

Naturalesa

Gastronòmic

EspiritualReligiós

Matriu Producte – Mercat. Actual i potencial

Esportiu
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A continuació es descriuen les estratègies de producte-mercat derivades de la matriu d’Ansoff prèviament mostrada, les quals estan
orientades a assolir els objectius marcats prèviament.

Productes turístics

2 Què puc oferir als clients?

8. MARC ESTRATÈGIC
8.2. Estratègies

TURISME CULTURAL

El turisme cultural és un dels que
actualment està més desenvolupat al
municipi de Manresa, els recursos
culturals son els més coneguts i visitats de
la destinació, i la Fundació Turisme i Fires
de Manresa comercialitza diversos
productes vinculats amb aquesta tipologia
de producte. Actualment la majoria de
visitants provenen de Catalunya o son de
procedència espanyola.

D’aquesta manera, l’estratègia a seguir
pel producte cultural es la de penetració i
desenvolupament de mercat, és a dir,
realitzar accions orientades a consolidar la
presència als mercats existents i a atraure
a visitants de nous mercats.

ESTRATÈGIA DE PENETRACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DE MERCAT

Producte estratègic

TURISME ESPIRITUAL

Manresa compta amb recursos i
atractius únics vinculats amb el
turisme espiritual, convertint-lo en
un producte estratègic per la
destinació. Tot i així, actualment el
producte espiritual encara no ha
estat del tot desenvolupat, donat
que pràcticament no s’han creat
productes espirituals a la destinació.

D’aquesta Manera, per tal de
convertir el turisme espiritual en un
producte estratègic, és necessari
implementar una estratègia de
desenvolupament de producte.

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT 
DE PRODUCTE

Producte estratègic

TURISME ENOLÒGIC

Manresa compta amb nombrosos
recursos vinculats amb
l’enoturisme, i a través d’iniciatives
privades, el turisme enològic és un
dels que actualment està més
desenvolupat a Manresa.

Tenint en compte el potencial i la
capacitat d’atracció d’aquest
producte, es considera oportú
desenvolupar una estratègia de
penetració i desenvolupament de
mercat. D’aquesta manera es
persegueix consolidar l’enoturisme
a Manresa i potenciar l’entrada a
nous mercats.

ESTRATÈGIA DE PENETRACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DE MERCAT

Producte d’alt potencial

NATURALESA

Manresa compta amb una gran varietat de
recursos naturals, religiosos i gastronòmics, i
en el cas del turisme de naturalesa s’han
creat alguns productes turístics.

Tot i així, per tal de potenciar la seva
capacitat d’atracció és necessari configurar
productes turístics i definir els sistemes de
comercialització. Per tant, es considera
oportú desenvolupar una estratègia de
desenvolupament de producte.

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT DE 
PRODUCTE

RELIGIÓS GASTRONÒMIC

Productes complementaris

ESPORTIU
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Segments i Mercats

3 Quins son els meus clients?

Per augmentar l’eficàcia del Pla Operatiu de Comercialització és necessari definir unes estratègies i accions orientades a uns segments i mercats
clars. Amb aquest objectiu, i en base als resultats obtinguts a la fase d’anàlisi i diagnòstic, es proposen a continuació tres criteris de segmentació
de mercat que permetran definir unes estratègies concretes i més eficients.

SEGMENTACIÓ GEOGRÀFICA
La segmentació geogràfica es realitza a través de la identificació de la procedència dels visitants actuals i potencials del municipi de
Manresa. La procedència dels visitants influeix en una gran varietat de factors, com és la forma de viatjar, les activitats preferides o
els hàbits de consum. D’aquesta manera, es considera necessari tenir en compte la segmentació geogràfica per tal d’oferir
productes turístics adaptats als interessos i necessitats dels diferents mercats nacionals i internacionals.

SEGMENTACIÓ PER CICLE DE VIDA
Aquest criteri de segmentació es fonamenta en el cicle de vida en el que es troba el visitant, és a dir, la seva edat, estat familiar i
situació econòmica.
El cicle de vida influeix de manera directa a la manera de viatjar i a les activitats i serveis demandats pels visitants.

SEGMENTACIÓ PER MOTIVACIÓ PRINCIPAL DEL VIATGE
La motivació principal de viatge determina també les preferències dels visitats en relació a les activitats preferides durant la seva
visita a Manresa. Per aquest motiu es considera imprescindible establir aquest criteri com una variable de segmentació

8. MARC ESTRATÈGIC
8.2. Estratègies
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SEGMENTACIÓ PER CICLE DE VIDA

La segmentació per cicle de vida
permet identificar els segments
objectiu prioritaris als quals es
dirigiran les acciones de
promoció i comercialització dels
productes turístics. Permet
adaptar els productes a les
necessitats de cada segment.

Segments objectiu d’alt potencial

Segments objectiu estratègics

LLEGENDA

Segments objectiu secundaris

EDAT / CICLE DE VIDA
FORMA HABITUAL 

DE VIATJAR

PRIORITZACIÓ 
DELS SEGMENTS

Parelles 
Viatges en grup

Viatges individuals
Parelles sense nens o nens grans

Viatges en grup

Parelles sense nens
Famílies amb nens grans

Grups d’amics

Parelles
Grups d’amics

Famílies amb nens petits

Viatges escolars
Viatges en grup

Viatges individuals
Parelles

CRITERIS
ESTRATÈGICS

Més de 
65 anys

De 55 a 
65 anys

De 40 a 
55 anys

De 25 a 
40 anys

Menys 
de 25 
anys

Permeten la 
consolidació dels 

productes culturals i 
religiosos

Permeten la consolidació 
dels productes culturals, 

espirituals, enològics i 
religiosos. 

Diversificació dels 
productes. 

Diversificació dels 
productes

Segments i Mercats

3 Quins son els meus clients?
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SEGMENTACIÓ PER MOTIVACIÓ PRINCIPAL
DEL VIATGE

La segmentació per motivació principal de
viatge es realitza tenint en compte les
activitats preferides pels visitats actuals i
potencials. D’aquesta manera s’identifiquen
també els productes turístics més demandats
pels visitants.

Els segments específics son als que es
dirigiran les accions de promoció i
comercialització, a banda dels segments
identificats anteriorment.

Segments objectiu d’alt potencial

Segments objectiu estratègics

LLEGENDA

Segments objectiu secundaris

Segments i Mercats
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MOTIVACIÓ PRINCIPAL DEL VIATGE

Visites culturals

Espiritualitat

Enoturisme

Naturalesa

Gastronomia

Religió

SEGMENTS ESPECÍFICS

Famílies
Parelles

Religiosos
Sèniors
Joves

Professionals
Sènior 

Parelles

Famílies
Religiosos

Sèniors

Permeten la 
consolidació dels 

productes estratègics

Permeten la consolidació 
dels productes d’alt 

potencial

Permet el llançament 
de nous productes

Diversificació de 
productes

CRITERIS ESTRATÈGICS

Religiosos 
Sèniors

Professionals
Sèniors

Parelles
Grups d’amics

Famílies
Joves

Públics esportius
Excursionistes

Esportiva

Escoles
Grups de joves

Professionals de l’esport
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SEGMENTACIÓ GEOGRÀFICA

La segmentació geogràfica permet determinar quins mercats son prioritaris per tal d’orientar les accions de comunicació,
promoció i comercialització. A continuació es defineix l’estratègia de mercats:

França

MERCATS OBJECTIU 
ESTRATÈGICS
(2018 – 2021)

Població de 
proximitat, grans 
nuclis urbans amb 
elevat volum de 
visitants

MERCATS OBJECTIU 
D’ALT POTENCIAL

(2018 – 2021)

Mercats de 
proximitat (resta de 
Catalunya)

MERCATS OBJECTIU 
SECUNDARIS
(2018 – 2021)

Mercats amb estada 
mitjana superior i 
atrets per la tipologia 
de productes turístics 
de Manresa

CARACTERÍSTIQUESMERCATS

 Incrementar la penetració i 
atraure als visitants 
d’aquestes destinacions

 Consolidació dels productes 
estratègics i d’alt potencial

 Mercats actuals i potencials
 Consolidació dels productes 

estratègics i d’alt potencial

 Mercats potencials 
 Diferenciació de productes
 Captar als visitants amb 

destinació Barcelona 

ESTRATÈGIA

Espanya

Alemanya

Holanda

Anglaterra

Itàlia

Estats Units

Segments i Mercats

3 Quins son els meus clients?
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Comunicació, promoció i comercialització

4 Com ho puc oferir als meus clients?

Les estratègies de comunicació, promoció i comercialització tenen per objectiu posar al visitant potencial en contacte amb els productes turístics que
ofereix la destinació de Manresa. Les estratègies es dirigeixen als mercats i segments prèviament definits i prioritzats, tenint en compte les seves
necessitats i preferències. A més de definir-se en funció dels mercats i segments, les estratègies de promoció, comunicació i promoció també tenen en
compte les diferents tipologies de productes (estratègics, d’alt potencial i secundaris) y els productes concrets.

Es poden diferenciar entre estratègies directes i estratègies indirectes. Les estratègies directes busquen facilitar informació i l’accés del visitant potencial
al producte, dirigint-se al consumidor final. D’altra banda, les estratègies indirectes requereixen la participació dels comercialitzadors i intermediaris
turístics per la comercialització dels productes turístics. La informació transmet també mitjançant canals directes i indirectes. En el següent esquema es
mostren les diferents estratègies directes i indirectes.

Facilitar la informació i l’accés del 
visitant potencial al producte

Contribuir a la comunicació, 
promoció i comercialització de 

productes per part dels intermediaris
Portfoli de productes 

● Donar a conèixer la destinació, els 
seus recursos i atractius

● Dirigir la promoció als mercats i 
segments finals

● Potenciar el posicionament de la 
destinació

● Guanyar popularitat
● Comunicació als mercats estratègics, 

d’alt potencial i secundaris

● Treballar amb els agents del 
sector turístic de Manresa

● Donar a conèixer els productes 
estratègics, d’alt potencial i 
secundaris als intermediaris

Mercats i segments objectiu Canals indirectesCanals directes

8. MARC ESTRATÈGIC
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CANALS DIRECTES CANALS INDIRECTES

Màrqueting directe Màrqueting indirecte

Pla de comunicació Pla de mitjans online i offline 

Productes propis de Manresa Productes combinats i paquets turístics

Accions de promoció (presstrips, famtrips, blogtrips, publicitat, fires promocionals, 
publicacions, esdeveniments promocionals, posicionament online)

Accions de promoció a través de viatges de familiarització, 
jornades amb TTOO i fires professionals

Co-Màrqueting amb TTOO i les agències e viatge online i offline

Facilitar la informació i l’accés al  
visitant potencial al producte

Contribuir a la comunicació, 
promoció i comercialització de 

productes per part dels intermediaris
Portfoli de productes

Mercats i segments objectiu

En el següent esquema es detallen les estratègies a seguir, diferenciant entre els canals directes i els canals indirectes.

Comunicació, promoció i comercialització

4 Com ho puc oferir als meus clients?
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8. MARC ESTRATÈGIC
8.3. Mapa estratègic

Per tal de comptar amb una visió complerta de les estratègies definides, s’ha elaborat
un mapa estratègic de la destinació de Manresa. El mapa estratègic també serveix per
disposar d’una imatge clara de la relació entre les estratègies de posicionament, les
estratègies de producte, les estratègies de mercats i segments i les estratègies de
comunicació, promoció i comercialització definides.

Tal i com es mostra al següent esquema, en base als recursos i atractius i a les
infraestructures i serveis de la destinació, s’ha definit l’estratègia de posicionament de
Manresa. D’altra banda, l’estratègia de posicionament serveix per orientar l’estratègia
de productes.

Les estratègies de mercats i de segments estan directament relacionades amb
l’estratègia de productes definida, garantint d’aquesta manera la orientació dels
productes als diferents mercats i segments. El mapa estratègic indica, per cada
producte (prèviament prioritzat), quins mercats son estratègics, d’alt potencial i
secundaris. I a la seva vegada, identifica els segments objectiu per cada producte. La
relació entre els productes, mercats i segments s’ha realitzat tenint en compte les
preferències i interessos dels diferents mercats i segments, i identificant aquells que
millor encaixen amb els productes turístics de Manresa.

Finalment, en base a les estratègies de mercats i segments, s’han definit les estratègies
de comunicació, promoció i comercialització que permetran portar al mercat els
productes definits seguint el posicionament establert.

A les següents diapositives es mostra el mapa estratègic de la destinació de Manresa,
seguint l’esquema presentat.

ESTRATÈGIA DE POSICIONAMENT

ESTRATÈGIA DE PRODUCTES

ESTRATÈGIA DE 
MERCATS

ESTRATÈGIA DE 
SEGMENTS

ESTRATÈGIES DE 
COMUNICACIÓ

ESTRATÈGIES DE 
PROMOCIÓ

ESTRATÈGIES DE 
COMERCIALITZACIÓ

MAPA ESTRATÈGIC

RECURSOS I 
ATRACTIUS

INFRAESTRUCTURES 
I SERVEIS
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9. MARC ESTRATÈGIC
9.3. Mapa estratègic

RECURSOS I ATRACTIUS INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

Recursos naturals
 1 reserva artificial: Parc de la Sèquia
 1 espai natural: Anella Verda de Manresa
 3 Camins: Camí de Sant Jaume, Camí Ignasià i Camí Oliba 

Recursos culturals
 16 Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN)

Recursos Gastronòmics / Enològics
 Oller del Mas 
 Casa de la Culla 
 DO Pla de Bages 

Recursos religiosos i espirituals 
 1 Basílica 
 1 Santuari de la Cova 
 2 Camins peregrins 

Allotjament
• 6 establiments hotelers (167 places)
• 1 Càmping (234 places)
• 1 Alberg (101 places) 
• 1 Establiment de turisme rural (7 places) 
• 11 Habitatges d’Ús Turístic (HUT) (186 places))

Restaurants
89 Restaurants 

Empreses de turisme actiu: 5

Bodegues visitables: 1

Oficines de turisme
1 en funcionament

Equipaments esportius
• 1 Camp d’atletisme
• 1 Camp de beisbol
• 9 Camps de futbol  
• 1 Camp de golf
• 1 Camp de rugby
• 1 Camp de tir
• 17 Gimnasos

 5 Capelles 
 4 Creus
 9 edificis religiosos 

ESTRATÈGIA DE POSICIONAMENT

MAPA ESTRATÈGIC DE MANRESA

• 7 Pavellons poliesportius
• 6 Piscines cobertes i 3 d’estiu
• 3 Clubs de pàdel
• 9 Pistes de petanca
• 1 Club de tennis
• 6 Pistes poliesportives
• 1 Rocòdrom
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Prioritat 1

Prioritat 2

Prioritat 3

LLEGENDA

PRODUCTES 
COMPLEMENTARIS

PRODUCTES 
ESTRATÈGICS

PRODUCTES 
D’ALT 
POTENCIAL

Religiosos, Sèniors,
Famílies

Parelles, Sèniors,
Professionals

Famílies, Joves,
Públics esportius 

Sèniors, Professionals,
Parelles, Grups d’amics

Religiosos, Sèniors,
Joves

Famílies, Parelles,
Religiosos, Sèniors

Religiós

Gastronòmic

Naturalesa

Enoturisme

Espiritual

Cultural

ESTRATÈGIA DE PRODUCTE – MERCAT - SEGMENT

ESTRATÈGIA DE PRODUCTE ESTRATÈGIA DE SEGMENTS

ESTRATÈGIC D’ALT POTENCIAL SECUNDARI
Barcelona, Costa de Barcelona, 
Paisatges de Barcelona

Resta de Catalunya Espanya, França, Itàlia, Anglaterra,
Alemanya, Holanda, Estats Units

ESTRATÈGIA DE MERCATS

Esportiu

Escoles, Grups de joves, 
Professionals de l’esport

Espanya, França, 
Itàlia, Alemanya

França, Itàlia

Anglaterra, 
Alemanya

Espanya, França, Itàlia

Espanya, França, Itàlia, 
Anglaterra, Alemanya, EEUU

Espanya, França, Itàlia, 
Anglaterra, Alemanya

9. MARC ESTRATÈGIC
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MARC ORGANITZATIU10



10. MARC ORGANITZATIU

165

La infraestructura organitzativa dels responsables de la gestió turística de
Manresa influeix de manera directa en la implementació del Pla Operatiu
de Màrqueting Turístic de Manresa. Amb l’objectiu de garantir l’efectiva
implementació del Pla, a continuació s’analitza l’estructura actual de la
Fundació Turisme i Fires de Manresa en relació amb la gestió turística.

L’estructura de turisme depèn directament de la gerència, conformada per
un responsable que s’encarrega de la gestió estratègica i econòmica. Les
tasques més operatives es desenvolupen des de la Coordinació de Turisme,
on una persona realitza les funcions d’elaboració del pla de treball de
turisme, comunicació, promoció, RRPP i relacions institucionals.

Dins de la Coordinació de turisme es troba la Coordinació de serveis
turístics, on una persona s’encarrega de la gestió del personal, horaris i
gestió d’activitats. D’aquest departament en depenen 6 informadors/
guies, que realitzen les funcions d’atenció al visitant, guiatges, elaboració
d’estadístiques i assistència a fires. Els informadors/guies ofereixen els seus
serveis en català, castellà, anglès, francès i italià, i es troben a l’Oficina de
Turisme (2), al Centre d’Acollida de Pelegrins (1), a l’Espai 1522 (1), a la
Torre Lluvià (1) i al Carrer del Balç (1). Ocasionalment la Coordinació de
Serveis Turístics contracta a altres guies.

D’aquesta manera, la Fundació Turisme i Fires de Manresa compta amb una
estructura operativa de 8 empleats.

10.1. Infraestructura organitzativa

GERÈNCIA

PATRONAT

COMITÈ EXECUTIU

COORDINACIÓ DE TURISME

COORDINACIÓ SERVEIS TURÍSTICS

2 Informadors / guies 
Oficina de turisme

1 Informador / guia 
Centre Acollida Pelegrins

1 Informador / guia 
Espai 1522 

1 Informador / guia 
Torre Lluvià 

1 Informador / guia 
Carrer del Balç

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA



166

10.2. Agents del sector turístic de Manresa

En aquest apartat s’identifiquen i caracteritzen els diferents actors del sector turístic que intervenen en el turisme del municipi. Els
diferents actors que participen en el turisme del municipi tenen un paper clau en el desenvolupament de nous productes turístics,
així com amb el correcte creixement del sector. A continuació es detallen els diferents tipus d’agents que intervenen en el
desenvolupament del sector turístic de Manresa

• PRODUCTES
Un dels principals agents que contribueixen al desenvolupament del sector turístic de Manresa son les empreses que
configuren l’oferta turística del municipi, és a dir les empreses vinculades amb els serveis d’allotjament i restauració, els
guies, les empreses de transport i empreses d’activitats de turisme i oci.

• CANAL D’INTERMEDIACIÓ
El canal d’intermediació és el que possibilita i facilita que els productes turístics actuals siguin coneguts pels visitants
potencials, exercint com a elements imprescindibles per a la distribució dels productes turístics. Tots els esforços de
creació de producte, comunicació i distribució, van dirigits al visitant de Manresa, a banda d’atraure a més visitants i
facilitar la seva mobilitat per tot el municipi i voltants, és molt important satisfer les expectatives per a poder aspirar a la
seva fidelització i convertir-los en prescriptors del destí.

• ENTORN RECEPTOR
D’altra banda, també hi ha la presència d’agents en el destí, els quals tenen una implicació directa o indirecte amb el sector
turístic. Aquests formen part de l’anomenat: entorn receptor. Els agents que formen part de l’entorn receptor
contribueixen a la millora, desenvolupament i creació de productes turístics des de les seves especialitats.

10. MARC ORGANITZATIU
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• AGENTS DINAMITZADORS
Tanmateix, el municipi de Manresa compta amb la presència dels anomenats: elements dinamitzadors. Aquests, són totes
aquelles institucions o entitats les quals participen en l’impuls del sector des de les seves àrees de competència. Entre ells, se’n
destaquen les institucions governamentals dels diferents nivells: a nivell de tot Catalunya, a nivell provincial, comarcal i
municipal. Pel que fa al sector privat, els dinamitzadors són totes aquelles associacions sectorials les quals també contribueixen
en l’impuls i desenvolupament del sector turístic: associacions empresarials i d’amics, cambres de turisme i comerç, gremi
d’hoteleria i turisme, entre d’altres.

• ACCIONS O INICIATIVES DE DINAMITZACIÓ
Un altre aspecte a tenir en consideració són les accions o iniciatives, les quals contribueixen a dinamitzar el sector turístic del
municipi, totes elles necessàries per aconseguir un desenvolupament òptim del sector i per arribar als objectius estratègics del
destí. Les accions o iniciatives considerades imprescindibles són les següents: la coordinació dels agents públics i privats
implicats al sector, la informació turística, el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i promoció del destí, la
implementació de sistemes d’intel·ligència turística, el desenvolupament de programes de formació dirigida als agents implicats
en el sector i la promoció de la innovació en el sector, i per últim, el desenvolupament d’un turisme de qualitat, suportat per la
tecnologia i amb un caràcter sostenible.

• SECTORS RELACIONATS
Finalment, també s’ha de tenir en compte el paper dels sectors relacionats, sectors els quals contribueixen també en la millora
de l’oferta turística del municipi i en l’impuls de la competitivitat del destí. Cal destacar, la tecnologia turística, les institucions
implicades en la investigació i formació, així com els sectors que faciliten la distribució i la cobertura, el sector de la construcció i
els proveïdors.

En el següent quadre sintetitza de forma gràfica el grau de rellevància d’aquests actors, identificant els agents que intervenen en el sector 
turístic de Manresa i la seva posició respecte a altres branques de l’activitat turística. 

10.2. Agents del sector turístic de Manresa
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*Procedència dels visitants en base a dades de la Basílica de la Seu. Octubre 2017 – Març 2018 

PRODUCTES

Allotjament Restauració Guies Transport Activitats

Turoperadors / AAVV AAVV Online Sistemes Globals de Distribució

VISITANTS DEL MUNICIPI DE MANRESA*
147.600 visitants en el 2017

Catalunya 
(81,4%)

Espanya
(5,1%)

ENTORN RECEPTOR (MANRESA)

Associacions

Ciutadans

Accessibilitat
Connectivitat

Seguretat 
Sanitat

Conservació

Recursos
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Els sistemes de cooperació són els mecanismes que s'utilitzen per a dur a terme la gestió de manera coordinada amb tots els
agents implicats en la gestió turística del territori. Tot seguit s'exposen aquests mecanismes impulsats per l’Ajuntament de
Manresa, els quals contribueixen en la comunicació, organització i implementació d'accions enfocades al sector turístic del
municipi.

En primer lloc trobem els Consells i taules municipals, els quals son d’espais de consulta i debat de diferents temes pertinents al
municipi. Existeixen dos tipologies de consells que tracten aspectes generals de la ciutat i els consells sectorials, concebuts com
òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d'interès per a la ciutat.

D’entre els consells sectorials, trobem el Consell Municipal de Comerç i Turisme, el qual discuteix, fa el seguiment i proposa
diferents programes, encarats a revitalitzar i fomentar l'activitat comercial i turística a Manresa. Aquest consell desenvolupa la
seva activitat durant tot l’any, essent l’òrgan competent la Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació. Tanmateix,
hi poden participar tant persones amb rellevància i representació en l’àmbit sectorial, com entitats inscrites al Registre Municipal
d’Entitats de l’Ajuntament de Manresa, agents socials amb interès en la matèria i d’altres institucions públiques.

D’altra banda, dins de l’Administració Municipal hi ha la Unitat de Turisme. Aquesta té la funció de donar suport a la creació de
marques turístiques potents, atractives pels visitants i de productes turístics que puguin derivar en negocis. Tanmateix és la unitat
enllaç de l’Ajuntament amb Fira de Manresa i la responsable de col·laborar en totes les accions que impulsi Fira i afectin aquest
àmbit.

Des d’aquesta Unitat s’impulsa la planificació turística del territori per tal de promoure el desenvolupament econòmic del municipi
mitjançant el sector turístic, vetllant per mantenir un equilibri harmònic entre aquest desenvolupament i els entorns socioculturals
i ambientals en els quals es desenvolupa. Aquesta, també, ha de realitzar assessoraments i intervencions directes sobre recursos i
infraestructures i col·laborar amb altres agents públics i privats per enfortir productes turístics.

10.3. Sistemes de cooperació 

CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME

UNITAT DE TURISME

10. MARC ORGANITZATIU
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MARC OPERATIU11



11. MARC OPERATIU
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PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

PRODUCTES

PROGRAMA

02

PROMOCIÓ I MÀRQUETING

PROGRAMA

03

COMUNICACIÓ

PROGRAMA

04

COMERCIALITZACIÓ

PROGRAMA

05P
R

O
G

R
A

M
ES

11.1. Programes
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PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

Acció 1.1 Organització interna i funcional

Acció 1.2 Sistemes de coordinació i cooperació 

Acció 1.4 Seguiment i control 

Acció 1.5 Sistema d’Intel·ligència Turística

Acció 1.6 Banc d’imatges i vídeo

Acció 1.7 Web turística

Línia d’actuació A: Desenvolupament de capacitats internes 

Línia d’actuació B: Gestió de la informació   

Acció 1.3 Línies formatives

Acció 1.8 Reforç de l'ús de la marca Manresa i el seu posicionament

Acció 1.9 Gestió de publicacions dirigides al públic final

11. MARC OPERATIU
11.2. Accions
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PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

Acció 1.10 Gestió d’atractius i productes turístics

Acció 1.11 Programació d’esdeveniments

Acció 1.13 Incentivar la creació d’oferta turística

Acció 1.14 Senyalització

Acció 1.15 Gestió de la mobilitat turística

Línia d’actuació C: Gestió dels productes propis

Línia d’actuació D: Millora de la competitivitat

Acció 1.12 Manresa Card

Acció 1.16 Programa d’Informació turística

Acció 1.17 Satisfacció del visitant

Línia d’actuació E: Atenció al visitant

11. MARC OPERATIU
11.2. Accions
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LÍNIA D’ACTUACIÓ A

ACCIÓ 1.1

Adequació de l’organigrama de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, dimensionant els recursos humans 
que requereix per tal d’implementar el desenvolupament, promoció, comunicació i comercialització de la 
destinació. Concretament es contempla la creació d’una posició de responsable comercial i responsable de 
comunicació dins de l’estructura de l’organisme.

• Funcions del responsable comercial: Contactar amb els agents del sector (AAVV, TTOO, empreses de 
transport, etc.) per tal de negociar i tancar acords per la comercialització de Manresa com a destinació 
turística.

• Funcions del responsable de comunicació: Implementació del pla de mitjans; contactar, negociar i 
tancar acords amb els diferents mitjans de comunicació, gestionar els canals de comunicació online.

TASQUES A REALITZAR

1. Creació de posició i contractació de personal o externalització del servei
2. Organització interna per la implementació de les accions 
3. Implementació del pla de màrqueting i comercialització
4. Revisió anual per identificar necessitats de capacitats o personal

DESENVOLUPAMENT DE CAPACITATS INTERNES

ORGANITZACIÓ INTERNA I FUNCIONAL

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

01 Dotar a Manresa d’una infraestructura òptima per la gestió, promoció i comercialització turística
07 Posicionar Manresa com una destinació de turisme cultural i espiritual de referència en el sector, el 
trade i en els mercat de proximitat i nacional
08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Gerència

Control
Gerència

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

alta

PRODUCTES
Genèric

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

DESTINARIS/
PÚBLICS 
OBJECTIU
• Fundació Turisme i 

Fires Manresa 

PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

PRESSUPOST: 111.000 €

2018 2019 2021

6.000 € 30.000€ 45.000€

2020

30.000€

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021
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LÍNIA D’ACTUACIÓ A

ACCIÓ 1.2 

Creació d’un sistema de coordinació i cooperació (workshop, plataforma o taula de treball) on participin els 
agents implicats en el sector turístic de Manresa. El sistema servirà per proporcionar als agents tota la 
informació relativa a l’estratègia que segueix el municipi en termes de producte, promoció, comunicació i 
comercialització, d’aquesta manera les empreses implicades amb el sector turístic comptaran amb la 
informació necessària per contribuir en el desenvolupament de la destinació de manera alineada amb la 
resta d’agents.

El sistema de coordinació i cooperació també servirà per a que les empreses del sector puguin compartir 
les seves iniciatives, interessos i necessitats. D’aquesta manera es facilitarà la col·laboració per la 
implementació de diferents iniciatives privades i la cooperació per satisfer i solucionar els interessos i 
necessitats del conjunt del sector. 

TASQUES A REALITZAR

1. Definició del funcionament del sistema de coordinació i cooperació
2. Assignació d’un responsable per la seva gestió
3. Convidar als agents del sector turístic de Manresa a participar-hi
4. Convocatòria periòdica de les sessions
5. Facilitar la informació rellevant i requerida als agents
6. Seguiment del funcionament i eficiència del Sistema de Coordinació i Control creat

DESENVOLUPAMENT DE CAPACITATS INTERNES

SISTEMES DE COORDINACIÓ I COOPERACIÓ 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

02 Construir una capacitat organitzativa basada en la cooperació público-privada

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

PRODUCTES
Genèric

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
• Fundació Turisme i 

Fires Manresa 

PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: 3.000 €

2018 2019 2021

0 € 1.000€ 1.000 €
2020

1.000 €

Implementació
Coordinació de turisme 

Control
Coordinació de turisme 

alta
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LÍNIA D’ACTUACIÓ A

ACCIÓ 1.3

En col·laboració amb la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona potenciar la execució 
de cursos formatius inclosos als Tallers de Turisme al propi municipi de Manresa amb l’objectiu de millorar 
la competitivitat de la destinació i el nivell de satisfacció dels visitants. Per tal de garantir l’efectivitat dels 
cursos, és imprescindible consultar i consensuar amb els agents implicats en el sector turístic de Manresa 
quina tipologia de línies formatives necessiten o son del seu interès i tanmateix animar-los a participar en 
els cursos organitzats des de la Diputació a la comarca i que puguin ser del seu interès.

Entre les línies formatives es recomana incloure les següents temàtiques: Idiomes, tecnologia turística, 
generació de contingut, màrqueting online, atenció al client i organització d’esdeveniment, qualitat i 
sostenibilitat, etc.. 

TASQUES A REALITZAR

1. Definició del funcionament de les línies formatives
2. Consultar i consensuar amb el sector quines línies formatives requereixen
3. Organització dels cursos formatius com part dels Tallers de Turisme
4. Difusió de la existència d’altres cursos formatius de la Gerència de Serveis de Turisme a la comarca i 

altres llocs de proximitat per fomentar la participació del sector turístic en els mateixos  

DESENVOLUPAMENT DE CAPACITATS INTERNES

LÍNIES FORMATIVES

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

03 Promoure la professionalització dels diferents agents implicats directa i indirectament en el turisme del 
territori

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

mitjana

PRODUCTES
Genèric

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
• Empreses del sector 

PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: 20.000 €

2018 2019 2021

0 € 5.000 € 7.500 €
2020

7.500 €

Implementació
Coordinació de serveis turístics 

Control
Coordinació de turisme 
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LÍNIA D’ACTUACIÓ A

ACCIÓ 1.4

Realització d’un seguiment i control periòdic de la implementació dels plans estratègics actuals, tenint en 
compte les sinèrgies existents entre les accions contemplades en cadascun d’ells. D’aquesta manera, a 
banda de realitzar un seguiment y control del present Pla Operatiu de Màrqueting, també es considera 
oportú realitzar el seguiment coordinat dels següents plans: 
• Manresa 2022 Pla Director 
• Pla de projecció exterior de Manresa 2015-2022 
• Pla de treball Manresa Turisme 2017 
• Pla de Turisme del Bages 2020
• Pla Director del Geoparc
• Pla de Màrqueting de les Comarques de Barcelona

TASQUES A REALITZAR

1. Identificar les acciones amb prioritat elevada de cadascun dels plans
2. Identificació de sinèrgies entre les accions incloses entre els diferents plans
3. Implementació d’indicadors de seguiment i control de manera coordinada
4. Proporcionar informació a les empreses del sector relativa a la implementació dels plans 

DESENVOLUPAMENT DE CAPACITATS INTERNES

SEGUIMENT I CONTROL

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Tots els objectius estratègics

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

mitjana

PRODUCTES
Genèric 

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
• Fundació Turisme i 

Fires Manresa 
• Empreses del sector

PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: Sense cost directe €

2018 2019 2021

SCD € SCD€ SCD€
2020

SCD€

Implementació
Coordinació de turisme

Control
Gerència
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LÍNIA D’ACTUACIÓ B

ACCIÓ 1.5

Implementar un Sistema d’Intel·ligència Turística amb la finalitat de comptar amb la informació necessària 
per realitzar un seguiment de l’evolució del sector, unificant els sistemes de recollida de dades existents i 
creant una base de dades pròpia. D’aquesta manera, el sistema permetrà disposar d’informació per 
elaborar informes periòdics que permetin conèixer l’afluència de visitants, el perfil de visitants, els hàbits 
de viatge dels visitants amb destinació Manresa i el grau de coneixement dels atractius turístics del 
municipi. Es recomana comptar amb el suport de LABTurisme de la Diputació de Barcelona com a partner
estratègic per desenvolupar aquesta acció.

La potenciació del coneixement relatiu al comportament de la demanda permetrà també orientar les 
accions a implementar, permetent adequar-la millor als diferents perfils de visitants de Manresa. 

TASQUES A REALITZAR

1. Formació en Sistemes d’Intel·ligència Turística, dirigida als responsables dels punts d’informació i 
dels punts turístics

2. Dotació d’equipaments tecnològics per la implementació del Sistema (tauletes electròniques)
3. Subscripció a un sistema d’enquestes online (ex. Survey Monkey) o utilitza
4. Disseny de qüestionari, creant-lo a la plataforma de recollida de dades
5. Elaboració de pla de recollida d’enquestes, determinant el número d’enquestes a realitzar per cada 

enquestador
6. Anàlisi periòdic dels resultats obtinguts
7. Elaboració d’informes
8. Enviament dels informes a les empreses del sector turístic de Manresa

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 

SISTEMA D’INTEL·LIGÈNCIA TURÍSTICA

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

01 Dotar a Manresa d’una infraestructura òptima per la gestió, promoció i comercialització turística

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Coordinació serveis turístics

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

mitjana

PRODUCTES
Genèric

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
• Fundació Turisme i 

Fires de Manresa
• Empreses del sector

PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: 1.500 €

2018 2019 2021

600 € 300 € 300 €
2020

300 €
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LÍNIA D’ACTUACIÓ B

ACCIÓ 1.6 

Dotar a la Fundació Turisme i Fires de Manresa del material gràfic necessari per a la comunicació, promoció 
i comercialització de Manresa com a destinació Turística. Concretament l’acció contempla la revisió del 
banc d’imatges i vídeos dels que disposa actualment la destinació, la identificació de les necessitats de 
material gràfic nou o actualitzat i l’ampliació del material.

D’aquesta manera la destinació de Manresa comptarà amb material gràfic propi, per tots els productes 
turístics i adaptat a cada segment objectiu. També es persegueix disposar d’un vídeo promocional, que 
mostri els principals recursos, atractius i productes turístics de Manresa. 

TASQUES A REALITZAR

1. Revisió del banc d’imatges actual i identificació de necessitats de material gràfic
2. Contractació de professionals per tal de complementar el material gràfic actual (banc d’imatges i 

vídeo)
3. Facilitar a tots els membres que participen en la gestió i desenvolupament de la destinació l’accés a 

la descàrrega del nou material gràfic de la destinació
4. Actualització de la pàgina web i plataformes de comunicació, emprant el nou material gràfic

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 

BANC D’IMATGES I VÍDEO

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

01 Dotar a Manresa d’una infraestructura òptima per la gestió, promoció i comercialització turística
07 Posicionar Manresa com una destinació de turisme cultural i espiritual de referència en el sector, el 
trade i en els mercat de proximitat i nacional

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Coordinació de Turisme

Control
Coordinació de Turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

alta

PRODUCTES
Genèric

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
• Empreses del sector
• Públic final

PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

PRESSUPOST: 2.700 €

2018 2019 2021

300 € 1.200 € 600 €
2020

600 €

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021
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LÍNIA D’ACTUACIÓ B

ACCIÓ 1.7

Actualització d’alguns aspectes de la pàgina web: Manresa Turisme, incloent una sèrie d’apartats tant
enfocats als turistes com als professionals del sector:
- En cas de que sigui possible, dotar a la pàgina d’un apartat dedicat a totes aquelles empreses vinculades

directe o indirectament amb el sector turístic de Manresa, es tractaria d’un directori d’empreses i un
apartar amb accés restringit. D’aquesta manera, facilitaria el contacte entre les diferents empreses del
sector.

- D’altra banda, també s’ha d’incloure un apartat dedicat a la intel·ligència de mercat, és a dir, un apartat
on s’ofereixin les dades pertinents al mercat actual per tal de determinar el comportament i les
tendències d’aquest.

- Tanmateix, és important la creació d’un apartat on s’inclogui la marca i el manual d’aplicació, on
s’exposi de manera ordenada tota la informació pertinent als objectius de la marca, procediments,
conceptes gràfics, per tal de deixar constància de la visió que es té i cap a quina direcció es vol anar.

- Per últim, és important també, la presència d’un apartat dedicat al material gràfic, així com un apartat
dedicat a les publicacions.

TASQUES A REALITZAR

1. Creació de l’apartat: Directori d’empreses. Incloure descripcions i serveis, pàgina web i telèfon de 
contacte per a cada una de les empreses vinculades amb el sector turístic del municipi. 

2. Incloure apartat: Intel·ligència de mercat: Perfil dels visitants i hàbits, evolució de la demanda, estudis 
de producte i segments, i enllaços d’interès. 

3. Incloure: Marca i manual d’aplicació: objectius, procediments, atribucions, conceptes gràfics. 
4. Incloure: Material gràfic: banc d’imatges i vídeos.
5. Incloure: Publicacions: fulletons, mapa turístic, opinions, etc.  

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 

WEB TURÍSTICA  

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

03 Promoure la professionalització dels diferents agents implicats directa i indirectament en el turisme del 
territori
07 Posicionar Manresa com una destinació de turisme cultural i espiritual de referència en el sector, el 
trade i en els mercat de proximitat i nacional

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Coordinació de Turisme

Control
Coordinació de Turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

PRODUCTES
Genèric

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
Públic final 
Agents sector 

PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019

PRESSUPOST: 5.000 €

2018 2019 2021

0 € 5.000 €

2020

alta

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA



181

LÍNIA D’ACTUACIÓ B

ACCIÓ 1.8

Dotar als agents del sector turístic de Manresa de la informació necessària per a la comunicació de la
marca Manresa. Així doncs, per tal de comunicar la marca Manresa és necessari la creació d’un manual de
marca el qual inclogui l’estratègia i el posicionament del municipi, per tal de distingir la marca Manresa de
la resta. Per tant, el manual ha de ser una guia per l’ús correcte dels elements bàsics de la marca en totes
les seves aplicacions, i la qual contribueixi en el posicionament del municipi.

D’altra banda recolzar l’ús de la marca Manresa amb altres marques especialitzades i vinculades amb totes
les tipologies de turisme de les quals disposa el municipi.
- Marques municipals: Manresa 2022, Manresa capital de la cultura catalana 2018, el camí Oliba, Anella

Verda, GeoParc, Pla de Bages, Bages Terra de Vins i Camí Ignasià.
- Marques supramunicipals: Paisatges Barcelona, Bages, Camins del Bages i Ciutats i Viles amb caràcter.

TASQUES A REALITZAR

1. Creació del manual de marca. 
2. Dotar als agents del material necessari per a la correcte aplicació de la marca. 

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 

REFORÇ DE L’ÚS DE LA MARCA MANRESA I EL SEU POSICIONAMENT

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

07 Posicionar Manresa com una destinació de turisme cultural i espiritual de referència en el sector, el 
trade i en els mercat de proximitat i nacional

09 Identificar oportunitats d’aliances amb altres entitats, organismes i empreses per desenvolupar accions 
de co-marketing i branding

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Coordinació de serveis turístics

Control
Coordinació de Turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

alta

PRODUCTES
Genèric

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
Públic final
Agents del sector

PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019

PRESSUPOST: 3.000 €

2018 2019 2021

0 € 3.000 €

2020
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LÍNIA D’ACTUACIÓ B

ACCIÓ 1.9

Cal posar èmfasi en la revisió de les publicacions pròpies així com en el material que es proporciona des de
la pàgina web de Manresa Turisme, per tal d’unificar-lo quant a formats i continguts i adaptar-los a la nova
estratègia de productes, mercats i segments.

De la mateixa manera, cal tenir constantment actualitzada la informació promocional, les publicacions
compartides amb el públic final, i les publicacions compartides amb la resta d’agents del sector turístic.
D’altra banda, cal aprofitar les plataformes públiques supramunicipals, creant vincles, per a la promoció
turística dels productes del municipi (Diputació de Barcelona, Agència Catalana de Turisme, etc.)

TASQUES A REALITZAR

1. Revisar la informació proporcionada actualment des de la pàgina web de Manresa Turisme
2. Actualitzar i realitzar els canvis pertinents de la informació que s’ofereix actualment
3. Revisar i actualitzar línia d’edició de publicacions segons les noves estratègies de productes i mercats
4. Crear vincles amb altres plataformes públiques. 

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

GESTIÓ DE PUBLICACIONS DIRIGIDES AL PÚBLIC FINAL 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

06 Definir i consolidar una cartera de productes diversificada i especialitzada que permeti la dinamització 
turística del municipi
07 Posicionar Manresa com una destinació de turisme cultural i espiritual de referència en el sector, el 
trade i en els mercats de proximitat i nacional

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Coordinació de Turisme

Control
Coordinació de Turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

alta

PRODUCTES
Genèric

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
Públic final
Agents del sector

PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019

PRESSUPOST: 5.000 €

2018 2019 2021

SCD € 5.000 €

2020
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LÍNIA D’ACTUACIÓ C

ACCIÓ 1.10

Gestió coordinada entre els diferents productes turístics del municipi els quals depenen de la Fundació
Turisme i Fires de Manresa, per tal de potenciar la compatibilitat horària, així com la visita dels diferents
punts, i garantir la formació continuada dels guies i informadors turístics de cada centre o espai turístic del
municipi, per tal de garantir constantment una oferta competitiva.
Involucrar a empreses privades en la gestió d’alguns dels productes existents i en la creació de productes
nous.

TASQUES A REALITZAR

1. Potenciar la compatibilitat horària entre els diferents productes que s’ofereixen al municipi.
2. Potenciar, des de cada espai o centre turístic, la promoció dels diferents punts turístics que té 

Manresa.
3. Potenciar la formació constant dels professionals que formen part dels diferents espais o centres 

turístics. 
4. Involucrar al sector privat en la creació i gestió dels productes

GESTIÓ DELS PRODUCTES PROPIS

GESTIÓ D’ATRACTIUS I PRODUCTES TURÍSTICS  

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

02 Construir una capacitat organitzativa basada en la cooperació público-privada
06 Definir i consolidar una cartera de productes diversificada i especialitzada que permeti la dinamització 
turística del municipi

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Coordinació serveis turístics 

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

alta

PRODUCTES
Genèric

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
Públic final
Professionals del sector

PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: Sense cost directe €

2018 2019 2021

SCD € SCD € SCD €
2020

SCD €
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LÍNIA D’ACTUACIÓ D

ACCIÓ 1.11

- Potenciar l’organització d’esdeveniments temàtics a Manresa i voltants, potenciar l’organització 
d’esdeveniments per a cada tipologia de turisme que hi ha al municipi (cultural, espiritual, religiós, 
enològic, gastronòmic, de naturalesa i esportius). 
- Potenciar la coordinació dels esdeveniments que es desenvolupen per tal d’evitar la superposició 
d’aquests en les mateixes dates. 
- Implementar un número fix d’esdeveniments que es realitzen al llarg de l’any amb l’objectiu de 
transformar-se en referents d’àmbit nacional i constituir una agenda d’esdeveniments estable. 

TASQUES A REALITZAR

1. Creació d’esdeveniments temàtics i captació d’esdeveniments esportius
2. Coordinar els diferents esdeveniments que es facin tant al municipi com als voltants d’aquest per a 

que no coincideixen en les mateixes dates.
3. Definició d’un calendari fix d’esdeveniments 
4. Elaboració del Dossier de Patrocini del Calendari d’Esdeveniments
5. Cerca de patrocinadors i empreses col·laboradores per als esdeveniments

GESTIÓ DELS PRODUCTES PROPIS  

PROGRAMACIÓ D’ESDEVENIMENTS  

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

06 Definir i consolidar una cartera de productes diversificada i especialitzada que permeti la dinamització 
turística del municipi
07 Posicionar Manresa com una destinació de turisme cultural i espiritual de referència en el sector, el 
trade i en els mercats de proximitat i nacional
09 Identificar oportunitats d’aliances amb altres entitats, organismes i empreses per desenvolupar accions 
de co-marketing i branding

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Coordinació de turisme

Control
Gerència

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

mitjana

PRODUCTES
Genèric

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
Públic final
Agents del sector

PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: 28.000 €

2018 2019 2021

0 € 6.000 € 12.000 €
2020

10.000 €

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA



185

LÍNIA D’ACTUACIÓ D

ACCIÓ 1.12

Es tractaria d’implementar una “Manresa Card” per tal de fomentar la visita de totes les instal·lacions i
recursos turístics del municipi, i la qual sigui un recurs més econòmic a l’hora de visitar els diferents punts
turístics.
- Combinació d’atraccions turístiques del centre de Manresa amb el camí de Sant Ignasi. 
- Ampliació del rati de moviment dels visitants al municipi. 
- Potenciar que els visitants de les bodegues també visitin altres punts turístics. 
- Incorporar el sector gastronòmic i el comerç
- Incorporar aparcaments privats a la iniciativa

TASQUES A REALITZAR

1. Identificació dels atractius que formarien part de la Manresa Card 
2. Creació de la Manresa Card 
3. Promoció de la Manresa Card 
4. Venta de la Manresa Card en els punts d'informació i a la pàgina web de Manresa Turisme  

GESTIÓ DELS PRODUCTES PROPIS

MANRESA CARD

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

04 Fomentar la millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat integral dels productes i serveis
06 Definir i consolidar una cartera de productes diversificada i especialitzada que permeti la dinamització 

turística del municipi

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Coordinació serveis turístics

Control
Coordinació serveis turístics

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

baixa

PRODUCTES
Genèric

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
Públic final
Agents del sector

PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2019 2020

PRESSUPOST: 7.000 €

2018 2019 2021

2.000 €

2020

5.000 €
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LÍNIA D’ACTUACIÓ D

ACCIÓ 1.13

Amb l’objectiu d’ampliar l’oferta turística de Manresa, fa falta un incentiu per tal d’incrementar el volum 
d’empreses dedicades al sector turístic. Tanmateix, aquest, estaria enfocat  a tot tipus d’empreses. Cal 
donar suport a les empreses del sector turístic, en el desenvolupament de nous productes, intentant oferir 
els màxims recursos per tal de facilitar la posada en escena dels nous productes i incorporar a la 
planificació territorial del municipi els criteris que poden influir en l’atracció de nous inversors 
d’infraestructures turístiques al municipi.   

L’ampliació de l’oferta turística de Manresa també inclou la conversió de l’Alberg del Carme en un 
allotjament de referència, especialment dirigit a segments de grups de joves, esportistes i famílies. En 
aquest sentit, cal elaborar un dossier de presentació de l’Alberg per tal de buscar un gestor hoteler 
interessat en la gestió de les instal·lacions mitjançant un contracte de lloguer o gestió delegada. El dossier 
ha d’incloure, com a mínim, una descripció de la ciutat de Manresa, els seus atractius i demanda actual, i 
una descripció de l’immoble.

TASQUES A REALITZAR

1. Definir l’incentiu financer o les accions a desenvolupar per tal de donar suport a les empreses del 
sector.  

2. Promocionar l’incentiu  
3. Col·laboració amb altres departaments municipals per tal d’augmentar el atractiu pels inversors en 

turisme mitjançant polítiques enfocades al sector turístic
4. Elaboració de dossier de presentació de l’Alberg del Carme
5. Cerca de gestors hotelers interessats en la gestió delegada o lloguer de l’immoble. 

MILLORA DE LA COMPETITIVITAT

INCENTIVAR LA CREACIÓ D’OFERTA

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

05 Potenciar la creació i l’enfortiment de les empreses i les activitats turístiques al municipi

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Gerència

Control
Patronat

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

PRODUCTES
Genèric

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
Agents del sector

PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: Sense cost directe €

2018 2019 2021

SCD € SCD € SCD €
2020

SCD €

alta
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LÍNIA D’ACTUACIÓ D

ACCIÓ 1.14

En els últims anys s'ha fet un important esforç en la senyalització turística del municipi de Manresa estant 
aquesta molt implantada a tot el centre històric de la ciutat. En base a les opinions del sector turístic de 
Manresa es recomana revisar els projectes de senyalització que estan en marxa i en cas que es detecti 
alguna possible millora i incorporació de noves empreses i serveis a la senyalització incloure-la en els 
projectes existents.

TASQUES A REALITZAR

1. Revisió de la senyalització actual per detectar possibles mancances
2. Unificació de la senyalització actual amb la que es vulgui implementar en un futur 
3. Afegir senyalització dedicada a les empreses i als serveis turístics del municipi si cal

MILLORA DE LA COMPETITIVITAT

SENYALITZACIÓ

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

04 Fomentar la millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat integral dels productes i serveis

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Ajuntament de Manresa

Control
Ajuntament de Manresa

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

alta

PRODUCTES
Genèric

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU

PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020

PRESSUPOST: 42.000 €

2018 2019 2021

SCD € 12.000 €

2020

30.000 €

Públic final
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LÍNIA D’ACTUACIÓ D

ACCIÓ 1.15

És necessari contribuir en l'accessibilitat dels diferents punts turístics que posseeix el municipi, ja que tot i
que molts punts d'interès estan situats al centre del municipi, hi ha d'altres que es troben més aïllats
d'aquest, i és més difícil accedir-hi.

Per a fer més còmode l'accés als diferents punts d'interès turístic, cal posar èmfasi en el desenvolupament
d'infraestructures tals com l'habilitació de transport públic o d'algun mitjà similar que fes més còmode el
recorregut entre els diferents punts (bus turístic o trenet) i gestionar el seu funcionament a mida de la
demanda per fer-lo rentable. Així com, la creació de noves places d’aparcament turístic per fomentar
l’estada més llarga dels visitants al municipi.

TASQUES A REALITZAR

1. Posar en marxa un mitjà de transport el qual faciliti l’accés als punts d'interès turístic que es troben 
fora del centre històric del municipi (bus turístic o trenet). 

2. Venta de bitllets a l’oficina de turisme i als punts d'informació, així com a la pàgina web Manresa 
Turisme.  

3. Habilitar noves places d’aparcament.  

MILLORA DE LA COMPETITIVITAT

GESTIÓ DE MOBILITAT TURÍSTICA

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

04 Fomentar la millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat integral dels productes i serveis

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Gerència i l’Ajuntament de Manresa

Control
Ajuntament de Manresa

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

mitjana

PRODUCTES
Genèric

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
Públic final

PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2019 2020 2021

PRESSUPOST: 60.000 €

2018 2019 2021

20.000 € 20.000€
2020

20.000 €
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LÍNIA D’ACTUACIÓ E

ACCIÓ 1.16

En el marc del Programa d’Informació Turística d’àmbit comarcal, liderat per l'Oficina Tècnica de Turisme 
de la Diputació de Barcelona i desplegat pel Consell Comarcal del Bages es proposa desenvolupar un PIT 
(Programa d'Informació Turística) a nivell municipal. 

Aquest programa permetrà que a més de les oficines de turisme tots els agents econòmics i turístics de 
Manresa tinguin coneixement de l'oferta turística i de les experiències turístiques per poder assessorar, 
informar i acompanyar correctament als visitants en la seva estada a la ciutat de Manresa i voltants.

Els agents interessats podran participar en un programa formatiu perquè assoleixen el coneixement, eines 
i recursos necessaris per millorar la seva formació al respecte. Alhora es fomenta el treball en xarxa i la 
cooperació a tots els nivells, fet que facilita la creació de noves experiències turístiques al municipi.

TASQUES A REALITZAR

1. Desenvolupar el PIT a nivell municipal de Manresa
2. Captar agents del sector turístic i sectors afins per la formació
3. Treball en xarxa i foment de la cooperació a tots els nivells

ATENCIÓ AL VISITANT

PROGRAMA D’INFORMACIÓ TURÍSTICA  

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

02 Construir una capacitat organitzativa basada en la cooperació público-privada
03 Promoure la professionalització dels diferents agents implicats directa i indirectament en el turisme del 

territori

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Coordinació de serveis turístics

Control
Coordinació de Turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

mitjana

PRODUCTES
Genèric

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
Públic final
Agents del sector

PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019

PRESSUPOST: Sense cost directe €

2018 2019 2021

SCD € SCD €

2020
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LÍNIA D’ACTUACIÓ E

ACCIÓ 1.17

- Avaluar la satisfacció del visitant mitjançant el Sistema d'Intel·ligència Turística creat.

- Definir els punts de recollida de dades: punts turístics, allotjaments i Oficina de Turisme.

- Utilitzar la informació obtinguda per la millora dels productes i serveis actuals orientant-los a la 
demanda real

TASQUES A REALITZAR

1. Elaboració d’un qüestionari per tal de mesurar la satisfacció dels visitant. 
2. Integració en el Sistema d’Intel·ligència Turística  
3. Avaluació de les dades obtingudes 
4. Extreure les conclusions pertinents per tal de contribuir en la millora del desenvolupament del 

sector turístic del municipi.  

ATENCIÓ AL VISITANT

SATISFACCIÓ DEL VISITANT 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

04 Fomentar la millora de la qualitat i l'accessibilitat integral dels productes i serveis

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Coordinació de serveis turístics

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

baixa

PRODUCTES
Genèric

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
Públic final

PROGRAMA DE GESTIÓ 
I D’ELEMENTS BÀSICS DE COMPETITIVITAT

PROGRAMA

01

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: Sense cost directe €

2018 2019 2021

SCD € SCD€ SCD€
2020

SCD€

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA



PRODUCTES
PROGRAMA

02

Acció 2.1 Adequació dels productes als segments i mercats

Acció 2.2 Creació de productes i experiències 

Acció 2.3 Innovació de productes i serveis

Línia d’actuació A: Consolidació de la cartera de productes 
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11. MARC OPERATIU
11.2. Accions
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LÍNIA D’ACTUACIÓ A

ACCIÓ 2.1

Oferir els serveis turístics adaptats als principals mercats internacionals: Francès, Anglès, Italià i Alemany.

- Posant èmfasi en la flexibilitat horària dels diferents recursos turístics que ofereix el municipi per tal 
d’adaptar-los a les necessitats dels visitants

- Oferint els serveis en els idiomes dels principals mercats emissors (actuals: espanyol i català i 
potencials: francès, anglès, italià i alemany)  

TASQUES A REALITZAR

1. Identificar personal amb el coneixement idiomàtic requerit

2. Establir uns horaris en els diferents recursos turístics, els quals s’adeqüin a la demanda, així com 
ampliant la franja horària d’aquests.   

CONSOLIDACIÓ DE LA CARTERA DE PRODUCTES

ADEQUACIÓ DELS PRODUCTES ALS SEGMENTS I MERCATS 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

06 Definir i consolidar una cartera de productes diversificada i especialitzada que permeti la dinamització 
turística del municipi

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Coordinació serveis turístics

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

alta

PRODUCTES

MERCATS

SEGMENTS

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
Públic final

PRODUCTES
PROGRAMA

02

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019

PRESSUPOST: Sense cost directe €

2018 2019 2021

SCD € SCD € SCD €
2020

SCD €

Espiritual
Cultural
Enoturisme
Naturalesa
Gastronòmic
Religiós
Esportiu

França
Anglaterra
Itàlia
Alemanya

Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals
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LÍNIA D’ACTUACIÓ A

ACCIÓ 2.2

- Cal consolidar la cartera de productes turístics existents del municipi, centrant-se en la realització de 
paquets turístics els quals impliquin a més d’un producte i es creï una sinergia entre els productes 
actuals. Així doncs, s’incrementaria no només l’afluència dels visitants, sinó l’augment del temps 
d'estada a Manresa, del nombre de pernoctacions i l’augment de la despesa mitjana dels viatgers, 
entre d’altres.  

- Crear aliances amb altres atractius turístics, excursions, teatres, restaurants, etc. 

TASQUES A REALITZAR

1- Seleccionar aquells recursos que es vulguin potenciar i crear paquets turístics simples, senzills i que 
aportin un impacte positiu al municipi. 
2- Establir relacions amb altres destinacions turístiques pròximes a Manresa, com seria el cas de 
Montserrat, Cardona, Barcelona, etc.   
3- Centrar-se en la promoció, comunicació i coordinació dels nous paquets turístics desenvolupats. 
4- Realitzar accions de venta creuada. 

CONSOLIDACIÓ DE LA CARTERA DE PRODUCTES

CREACIÓ DE PRODUCTES I EXPERIÈNCIES

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

04 Fomentar la millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat integral dels productes i serveis
06 Definir i consolidar una cartera de productes diversificada i especialitzada que permeti la dinamització 

turística del municipi

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Coordinació de turisme

Control
Gerència

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

alta

PRODUCTES

MERCATS

SEGMENTS

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
Públic final 
Agents del sector

PRODUCTES
PROGRAMA

02

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: Sense cost directe €

2018 2019 2021

SCD € SCD € SCD €
2020

SCD €

Espiritual
Cultural
Enoturisme
Naturalesa
Gastronòmic
Religiós
Esportiu

Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals

Genèric
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LÍNIA D’ACTUACIÓ A

ACCIÓ 2.3 

Posar èmfasi en la integració de les noves tecnologies en els productes actuals i els nous productes que es
desenvolupin posteriorment, per tal de contribuir amb la sostenibilitat de la destinació. Potenciar
l’oferiment d’accés en línia als sistemes de distribució mitjançant internet, així com la difusió de l’oferta
turística en temps real, comptant amb mitjans de pagament electrònic.
D’altra banda la innovació dels productes i els serveis també ha d’incloure la substitució dels fulletons en
paper per informació electrònica multimèdia.
Possibles aportacions tecnològiques: 
- Visites vídeo guiades 
- Experiències turístiques multi - pantalla 
- Sistemes de realitat augmentada
- Videomapping, etc.

TASQUES A REALITZAR

1- Avaluar el grau d’implicació de les noves tecnologies en els recursos turístics actuals del municipi
2- Elaborar un llistat de possibles accions enfocades a les noves tecnologies, les quals es puguin 
implementar en els recursos turístics actuals.
3- Avaluar la viabilitat d’aquestes accions
4- Adaptar les possibles accions a les necessitats actuals del municipi i a la capacitat econòmica de la que es 
disposi per desenvolupar aquest tipus d’acció.  

CONSOLIDACIÓ DE LA CARTERA DE PRODUCTES 

INNOVACIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

06 Definir i consolidar una cartera de productes diversificada i especialitzada que permeti la dinamització 
turística del municipi

07 Posicionar Manresa com una destinació de turisme cultural i espiritual de referència en el sector, el 
trade i en els mercats de proximitat i nacional

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Coordinació de Turisme

Control
Gerència

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

baixa

PRODUCTES

MERCATS

SEGMENTS

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
Públic final

PRODUCTES

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2019 2020 2021

PRESSUPOST: 40.000 €

2018 2019 2021

0 € 20.000 €
2020

20.000 €

PROGRAMA

02

Espiritual
Cultural
Enoturisme
Naturalesa
Gastronòmic
Religiós
Esportiu 

Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals

Genèric
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PROMOCIÓ I MÀRQUETING
PROGRAMA

03

Acció 3.2 Publicacions dirigides al públic final (offline) 

Acció 3.3 Publicacions online 

Acció 3.4 Elaboració de dossiers especialitzats  

Acció 3.5 Assistència a fires  

Línia d’actuació B: Fires 

Línia d’actuació A: Publicacions

Acció 3.1 Revisió de publicacions pròpies i la seva adaptació on-line

Línia d’actuació C: Accions promocionals dirigides al públic final 

Acció 3.6 Esdeveniments promocionals 

195

11. MARC OPERATIU
11.2. Accions
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PROMOCIÓ I MÀRQUETING
PROGRAMA

03

Acció 3.8 Presstrips / Blogtrips / Instagrammers

Acció 3.7 Famtrips

Línia d’actuació D: Accions promocionals dirigides a professionals

Acció 3.9 Jornada amb TTOO

Línia d’actuació E: Posicionament online

Acció 3.10 Posicionament online 

Línia d’actuació F: Acords de col·laboració

Acció 3.11 Acords de col·laboració amb Turisme Barcelona i amb altres atractius turístics de l’entorn 

196

11. MARC OPERATIU
11.2. Accions
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LÍNIA D’ACTUACIÓ A

ACCIÓ 3.1

- Revisió de les publicacions que realitza la Fundació Turisme i Fires de Manresa, per tal d’unificar i 
alinear els formats, incloent tant publicacions online com offline. 

- Afegir les publicacions offline a les publicacions en format electrònic.
- Aplicar les mateixes accions per a les publicacions online com per a les offline. 
- Afegir publicacions enfocades als productes de temàtica espiritual i cultural, reforçant els atributs de la 

marca i la figura de Sant Ignasi com a personatge històric i espiritual. 

TASQUES A REALITZAR

1. Revisió de les publicacions online 
2. Transformar publicacions al públic final en format electrònic 
3. Ajustar les publicacions online i offline 
4. Crear noves publicacions junt amb la creació de nous productes 

PUBLICACIONS

REVISIÓ DE PUBLICACIONS PRÒPIES I LA SEVA ADAPTACIÓ ON-LINE 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comunicació

Control
Coordinació de Turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

mitjana

PRODUCTES

MERCATS

SEGMENTS

DESTINARI/
PÚBLICS OBJECTIU
Públic final

PROMOCIÓ I MÀRQUETING
PROGRAMA

03

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020

PRESSUPOST: 4.000 €

2018 2019 2021

0 € 2.000 €

2020

2.000 €

Espiritual
Cultural
Enoturisme
Naturalesa
Gastronòmic
Religiós
Esportiu

Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals

Espanya
França
Itàlia
Anglaterra
Alemanya
EEUU
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LÍNIA D’ACTUACIÓ A

ACCIÓ 3.2

Elaboració de publicacions dirigides als segments estratègics i mercats estratègics: 
- Religiosos
- Famílies
- Joves
- Sèniors
- Professionals

Creació de mapes especialitzats, guies, fulletons, material on-line, etc. Així com, revisar el material actual i 
identificar les necessitats. 

TASQUES A REALITZAR

1. Revisar el material actual 
2. Identificar les necessitats 
3. Elaboració i execució de noves publicacions dirigides al públic final

PUBLICACIONS 

PUBLICACIONS DIRIGIDES AL PÚBLIC FINAL 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comunicació

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

alta

PRODUCTES

MERCATS

SEGMENTS

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
Públic final

PROMOCIÓ I MÀRQUETING
PROGRAMA

03

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019

PRESSUPOST: 15.000 €

2018 2019 2021

5.000 € 10.000 €

2020
Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals

Proximitat
Espanya
França
Itàlia
Anglaterra
Alemanya
EEUU

Espiritual
Cultural
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LÍNIA D’ACTUACIÓ A

ACCIÓ 3.3

Dotar de contingut actualitzat de forma periòdica, amena i professional a totes les publicacions on-line:
- Textos 
- Mapes
- Vídeos
- Fotos
- Opinions

Enfocar publicacions a les xarxes socials referent a l’enoturisme, la cultura i la naturalesa, així com alinear 
les publicacions amb l’estratègia del destí i amb publicacions offline.  

TASQUES A REALITZAR

1. Alinear les publicacions online i offline 
2. Actualització del contingut gràfic i de text  

PUBLICACIONS

PUBLICACIONS ONLINE 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comunicació 

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

alta

PRODUCTES

MERCATS

SEGMENTS

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
Públic final

PROMOCIÓ I MÀRQUETING
PROGRAMA

03

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: Sense cost directe €

2018 2019 2021

SCD € SCD € SCD €
2020

SCD €

Enoturisme
Cultural
Naturalesa

Genèric

Famílies
Joves
Públic esportiu
Sèniors
Professionals 
Parelles 
Grups d’amics
Religiosos
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LÍNIA D’ACTUACIÓ A

ACCIÓ 3.4

En col·laboració amb l’Oficina de Promoció Turística (OPT) de la Gerència de Serveis Turístics de la 
Diputació de Barcelona es proposa l’elaboració i edició de dossiers especialitzats i actualitzats, dirigits als 
diferents agents que intervenen en la comunicació i comercialització de les destinacions turístiques: AAVV, 
TTOO, escoles, mitjans de comunicació, etc.  

TASQUES A REALITZAR

1. Elaboració de guió de contingut especialitzat 
2. Edició dels dossiers 
3. Producció de dossiers 
4. Enviament de dossiers a agents especialitzats 

PUBLICACIONS

ELABORACIÓ DE DOSSIERS ESPECIALITZATS 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comunicació
Responsable de comercialització

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

mitjana

PRODUCTES

MERCATS

SEGMENTS

DESTINARIS/
PÚBLICS OBJECTIU
Agents del sector

PROMOCIÓ I MÀRQUETING
PROGRAMA

03

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019

PRESSUPOST: 2.000 €

2018 2019 2021

2.000 €

2020

Cultural
Espiritual
Religiós
Gastronòmic
Enoturisme
Naturalesa
Esportiu

Espanya
França
Itàlia
Anglaterra
Alemanya
EEUU

Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals

0 €
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LÍNIA D’ACTUACIÓ B

ACCIÓ 3.5

Assistència a fires promocionals: 
- FITUR (Madrid) - Jornadas Gastronómicas Saborea  
- SITUC (Barcelona) - Expotur Vacaciones (Madrid)  
- Fòrum Gastronòmic (Santiago de Compostela/Girona) 
- B-Travel (Barcelona) 
- Mercat d’Escapades (Barcelona) 
- Mercat de Mercats (Barcelona) 
- Mostra De Vins i Caves (Barcelona) 
- ExpoHalal Spain

TASQUES A REALITZAR

1. Elaboració d’un calendari de fires amb la col·laboració de l’Oficina de Promoció Turística i l’Agència 
Catalana de Turisme, incloent fires especialitzades en productes i turístics específics. 

2. Consolidació del calendari de fires de la ciutat de Manresa. 
3. Assistència a les fires seleccionades segons criteris de retorn de la inversió

FIRES

ASSISTÈNCIA A FIRES 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comercialització

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

mitjana

PRODUCTES

MERCATS

SEGMENTS

DESTINARI/
PÚBLICS OBJECTIU
Agents del sector

PROMOCIÓ I MÀRQUETING
PROGRAMA

03

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: 17.000 €

2018 2019 2021

2.000 € 5.000 € 5.000 €
2020

5.000 €

Catalunya
Espanya

Cultural
Espiritual
Religiós
Gastronòmic
Enoturisme
Naturalesa
Esportiu

Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals
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LÍNIA D’ACTUACIÓ C

ACCIÓ 3.6

Organització d’esdeveniments promocionals amb l’objectiu d’accelerar el procés d’introducció dels nous 
productes turístics al mercat, millorant el reconeixement de la marca Manresa, posicionant Manresa 
Turisme i incrementant les ventes dels productes actuals.
Esdeveniments promocionals: 
- Conferències
- Trobades
- Cursos i tallers, etc.

TASQUES A REALITZAR

1. Definició de la tipologia d’esdeveniment  
2. Definició del lloc, la data i temps de l’esdeveniment  
3. Invitar al públic final 

ACCIONS PROMOCIONALS DIRIGIDES AL PÚBLIC FINAL 

ESDEVENIMENTS PROMOCIONALS 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal
10 Incrementar l’impacte econòmic i social del sector turístic al municipi, reforçant l’orgull i autoestima de 
la població

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Coordinació de serveis turístics

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

mitjana

PRODUCTES

MERCATS
Espanya
França
Itàlia
Anglaterra
Alemanya
EEUU

SEGMENTS
Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals

PÚBLICS OBJECTIU
Públic final
Població de Manresa
Agents del sector

PROMOCIÓ I MÀRQUETING
PROGRAMA

03

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: 10.000 €

2018 2019 2021

1.000 € 3.000 € 3.000 €
2020

3.000 €

Espiritual
Cultural
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LÍNIA D’ACTUACIÓ D

ACCIÓ 3.7

- Elaboració d’un calendari anual de famtrips. 
- Incrementar l’organització de viatges de familiarització propis a la província i a Catalunya amb l’objectiu 

d’incrementar el grau de coneixement dels tour operadors nacionals sobre l’oferta turística de la ciutat 
de Manresa. 

- Col·laboració amb altres institucions de promoció turística i amb l’ACT per incloure Manresa en tots els 
Famtrips organitzats per la marca Paisatges de Barcelona

TASQUES A REALITZAR

1. Elaboració del calendari de famtrips amb la col·laboració de l’Oficina de Promoció Turística i l’Agència 
Catalana de Turisme 

2. Organització de viatges de familiarització propis especialitzats en productes estratégics
3. Col·laboració activa amb Famtrips organitzats per tercers 

ACCIONS PROMOCIONALS DIRIGIDES A PROFESSIONALS 

FAMTRIPS

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

07 Posicionar Manresa com una destinació de turisme cultural i espiritual de referència en el sector, el 
trade i en els mercats de proximitat i nacional
08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comercialització

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

PRODUCTES
Cultural
Espiritual
Religiós
Gastronòmic
Enoturisme
Naturalesa
Esportiu

MERCATS
Proximitat
Resta de Catalunya

SEGMENTS
Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals

PÚBLICS OBJECTIU
Agents del sector

PROMOCIÓ I MÀRQUETING
PROGRAMA

03

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: 10.000 €

2018 2019 2021

1.000 € 3.000 € 3.000 €
2020

3.000 €

alta

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA



204

LÍNIA D’ACTUACIÓ D

ACCIÓ 3.8

- Elaboració d’un calendari de Presstrips i similars anual. 
- Potenciar l’organització de Presstrips amb l’objectiu de mostrar a periodistes nacionals els productes 

turístics que ofereix la ciutat de Manresa.
- Presstrips propis i Presstrips supramunicipals amb coordinats amb altres entitats de promoció turística. 

TASQUES A REALITZAR

1. Elaboració del calendari de Presstrips i similars amb la col·laboració de l’Oficina de Promoció Turística i 
l’Agència Catalana de Turisme

2. Organització dels Presstrips i similars

ACCIONS PROMOCIONALS DIRIGIDES A PROFESSIONALS 

PRESSTRIPS / BLOGTRIPS / INSTAGRAMMERS

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

07 Posicionar Manresa com una destinació de turisme cultural i espiritual de referència en el sector, el 
trade i en els mercats de proximitat i nacional
08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comunicació

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

alta

PRODUCTES
Cultural
Espiritual
Religiós
Gastronòmic
Enoturisme
Naturalesa
Esportiu

MERCATS
Catalunya
Espanya

SEGMENTS
Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals

PÚBLICS OBJECTIU

PROMOCIÓ I MÀRQUETING
PROGRAMA

03

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: 10.000 €

2018 2019 2021

1.000 € 3.000 € 3.000 €

2020

3.000 €

Mitjans de 
comunicació
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LÍNIA D’ACTUACIÓ D

ACCIÓ 3.9 

- Seminari informatiu sobre les novetats referents als productes turístics, posant èmfasi en els productes 
relacionats amb l’àmbit espiritual.  

- Jornada professional de formació sobre les novetats de la destinació, dirigida a agències receptives 
locals i de l’entorn de Barcelona. 

TASQUES A REALITZAR

1. Crear vincles amb TTOO per tal de que participin en les jornades amb el suport de l’Oficina de 
Promoció Turística i l’Agència Catalana de Turisme

2. Organització de jornades amb els TTOO

ACCIONS PROMOCIONALS DIRIGIDES A PROFESSIONALS

JORNADA AMB TTOO

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

07 Posicionar Manresa com una destinació de turisme cultural i espiritual de referència en el sector, el 
trade i en els mercats de proximitat i nacional
08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comercialització

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

mitjana

PRODUCTES

MERCATS
Proximitat

SEGMENTS
Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals

PÚBLICS OBJECTIU
Agents del sector

PROMOCIÓ I MÀRQUETING
PROGRAMA

03

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019

PRESSUPOST: 5.000 €

2018 2019 2021

0 € 5.000 €

2020

Cultural
Espiritual
Religiós
Gastronòmic
Enoturisme
Naturalesa
Esportiu
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LÍNIA D’ACTUACIÓ E

ACCIÓ 3.10

- Realització d’activitats de màrqueting on-line amb l'objectiu de generar interès i incrementar la 
popularitat del municipi de Manresa com a destinació
- Simplificació de la selecció d’informació segons l’interès del visitant.
- Crear una campanya pròpia d’adwords i de facebook i treballar amb portals afiliats per tal de fomentar 
una campanya en portals específics i relacionats amb el turisme. 

TASQUES A REALITZAR

1. Desenvolupar una campanya pròpia d’adwords i de facebook
2. Desenvolupar una campanya d’enllaços a portals afins a Manresa. 
3. Publicar notícies en mitjans afins 
4. Estar present a directoris genèrics i temàtics 
5. Presència en xarxes socials, personals, professionals i temàtics
6. Desenvolupar ajudes per a la navegació 
7. Optimitzar opcions de cerca
8. Analitzar l’estructura dels documents 
9. Crear una mapa de la pàgina 
10. Afegir un arxiu “If Modified since” 
11. Crear robots.txt, etc.

POSICIONAMENT ONLINE

POSICIONAMENT ONLINE

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comunicació

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

alta

PRODUCTES
Cultural
Espiritual
Religiós
Gastronòmic
Enoturisme
Naturalesa
Esportiu

MERCATS
Espanya
França
Itàlia
Anglaterra
Alemanya
EEUU

SEGMENTS
Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals

PÚBLICS OBJECTIU
Públic final

PROMOCIÓ I MÀRQUETING
PROGRAMA

03

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: 40.000 €

2018 2019 2021

4.000 € 12.000 € 12.000 €
2020

12.000 €

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

07 Posicionar Manresa com una destinació de turisme cultural i espiritual de referència en el sector, el 
trade i en els mercats de proximitat i nacional
08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal
09 Identificar oportunitats d’aliances amb altres entitats, organismes i empreses per desenvolupar accions 
de co-marketing i branding
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LÍNIA D’ACTUACIÓ F

ACCIÓ 3.11

- Desenvolupar polítiques i acords integrats per generar un entorn que permeti fomentar el turisme com 
a sector econòmic rellevant a la comarca.

- Realitzar accions integrades d’entre el Pla de màrqueting de Manresa i els Plans de màrqueting de 
Turisme de Barcelona i amb altres entitats i atractius turístics de l’entorn com Cardona, Montserrat, 
altres punts de la ruta ignasiana etc. 

TASQUES A REALITZAR

1. Reunió amb responsables de màrquetig de Turisme de Barcelona i d’altres entitats i atractius turístics 
de l’entorn amb el suport de l’Oficina de Promoció Turística (OPT)

2. Elaboració d’acords, convenis i cerca de sinèrgies dels plans de màrqueting de cadascú

ACORDS DE COL·LABORACIÓ

ACORDS DE COL·LABORACIÓ AMB TURISME DE BARCELONA I AMB ALTRES ATRACTIUS TURÍSTICS DE L’ENTORN  

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

09 Identificar oportunitats d’aliances amb altres entitats, organismes i empreses per desenvolupar accions 
de co-marketing i branding

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comercialització

Control
Gerència

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

alta

PRODUCTES

MERCATS

SEGMENTS

DESTINARI/
PÚBLICS OBJECTIU
Agents del sector
Públic final

PROMOCIÓ I MÀRQUETING
PROGRAMA

03

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: Sense cost directe €

2018 2019 2021

SCD € SCD € SCD €
2020

SCD €

Cultural
Espiritual
Religiós
Gastronòmic
Enoturisme
Naturalesa
Esportiu

Proximitat

Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals
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COMUNICACIÓ
PROGRAMA

04

Acció 4.1 Pla de Comunicació anual 

Acció 4.2 Pla de mitjans de comunicació 

Acció 4.3 Notes de premsa 

Acció 4.4 Xarxes Socials 

Línia d’actuació C: Comunicació interna 

Línia d’actuació A: Pla de comunicació  

Línia d’actuació B: Relacions amb mitjans de comunicació

Acció 4.5 Newsletters

Acció 4.6 Programa de sensibilització i informació 

11. MARC OPERATIU
11.2. Accions
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LÍNIA D’ACTUACIÓ A

ACCIÓ 4.1

- Elaboració i implementació d’un pla de comunicació amb l’objectiu de projectar la marca Manresa al 
públic final. 

- Tant els mitjans com els missatges s’han d’adaptar als mercats i segments objectius. 
- Inclusió dels productes creats i l'estratègia definida en l’actual pla de màrqueting i promoció. 

TASQUES A REALITZAR

1. Elaboració del pla de comunicació 
2. Assignació del pressupost a mitjans de comunicació on i off line tenint en compte els productes, 

mercats i segments objectiu
3. Identificació de mitjans de comunicació idonis

PLA DE COMUNICACIÓ

PLA DE COMUNICACIÓ ANUAL

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal
10 Incrementar l’impacte econòmic i social del sector turístic al municipi, reforçant l’orgull i autoestima de 
la població

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comunicació

Control
Gerència

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

alta

PRODUCTES

MERCATS

SEGMENTS

DESTINARI/
PÚBLICS OBJECTIU
Públic final

COMUNICACIÓ
PROGRAMA

04

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: Sense cost directe €

2018 2019 2021

SCD € SCD € SCD€
2020

SCD €

Cultural
Espiritual
Religiós
Gastronòmic
Enoturisme
Naturalesa
Esportiu

Espanya
França
Itàlia
Anglaterra
Alemanya
EEUU

Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals
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LÍNIA D’ACTUACIÓ B

ACCIÓ 4.2

- Desenvolupar un calendari amb totes les accions anuals a realitzar amb els mitjans de comunicació
identificats al Pla de comunicació, posant especial interès als mitjans dels mercats estratègics
(Barcelona, Costa Barcelona i Paisatges Barcelona) i als mercats d’alt potencial (resta de Catalunya).

- Contactar amb els mitjans de comunicació seleccionats i negociar contractes anuals de col·laboració
- Tanmateix, amb l’objectiu de projectar la marca turística Manresa al mercat nacional i internacional, fa

falta treballar conjuntament amb l’Agència Catalana de Turisme (ACT) per aprofitar la seva capacitat
d’arribar a altres mercats.

- Posar especial interès en els principals productes estratègics a banda de la resta.

TASQUES A REALITZAR

1. Elaboració del calendari d’accions de comunicació 
2. Signatura de contractes amb els mitjans de comunicació seleccionats
3. Col·laboració amb l’Agència Catalana de Turisme (ACT) 
4. Enviar constantment noticies i novetats als mitjans de comunicació amb l’objectiu de generar articles i 

reportatges de la destinació. 

RELACIONS AMB MITJANS DE COMUNICACIÓ 

PLA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

07 Posicionar Manresa com una destinació de turisme cultural i espiritual de referència en el sector, el 
trade i en els mercats de proximitat i nacional
08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comunicació

Control
Gerència i Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

alta

PRODUCTES

MERCATS

SEGMENTS

DESTINARI/
PÚBLICS OBJECTIU
Públic final 

COMUNICACIÓ
PROGRAMA

04

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: 85.000 €

2018 2019 2021

10.000 € 25.000 € 25.000 €
2020

25.000 €

Proximitat
Resta de 
Catalunya

Cultural
Espiritual
Religiós
Gastronòmic
Enoturisme
Naturalesa
Esportiu

Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals
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LÍNIA D’ACTUACIÓ B

ACCIÓ 4.3

Elaboració periòdica de notes de premsa, facilitant-les als principals mitjans inclosos al pla de mitjans de 
comunicació, per tal de potenciar la presència de Manresa als diferents mitjans. 

TASQUES A REALITZAR

1- Elaboració de notes de premsa
2- Facilitar-les als mitjans de comunicació 

RELACIONS AMB MITJANS DE COMUNICACIÓ 

NOTES DE PREMSA 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

07 Posicionar Manresa com una destinació de turisme cultural i espiritual de referència en el sector, el 
trade i en els mercats de proximitat i nacional
08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Coordinació de turisme

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

mitjana

PRODUCTES

MERCATS

SEGMENTS

DESTINARI/
PÚBLICS OBJECTIU
Indicar públic

COMUNICACIÓ
PROGRAMA

04

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: Sense cost directe €

2018 2019 2021

SCD € SCD € SCD €
2020

SCD €

Cultural
Espiritual
Religiós
Gastronòmic
Enoturisme
Naturalesa
Esportiu

Proximitat
Resta de Catalunya

Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals
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LÍNIA D’ACTUACIÓ B

ACCIÓ 4.4

És important posar èmfasi en estar presents a les xarxes socials, per tal d’arribar més ràpidament a 
diferents segments del mercat i crear comunitat vinculada al municipi. Avui dia les xarxes socials han 
esdevingut un canal idoni per arribar d’una manera directe i ràpida a gran part de la població.

Com a mínim es recomana gestionar de forma activa perfils a Facebook, Instagram, Twitter, Tripadvisor i 
Google Business 

Així doncs, cal potenciar la interacció amb perfils socials d’altres marques de la destinació o de l’entorn 
(Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona, Agència Catalana de Turisme, Catalunya 
Experience, Bages Turisme, DO Pla de Bages, Geoparc i el Parc de la Sèquia) per tal de maximitzar la 
visibilitat de les publicacions relatives a la destinació, productes, accions i activats de Manresa. 

TASQUES A REALITZAR

- Mantenir constantment actualitzades totes les xarxes socials de les que dipsosi el municipi en matèria de 
turisme, centrant-se en la promoció dels productes, novetats, esdeveniments, activitats i indirectament a 
la comercialització. 
- Cal ser actiu amb la presència de mapes, vídeos, fotografies, opinions d’usuaris, entre d’altres, dins 
aquestes xarxes per tal d’estar presents en tot moment dins el mercat.
- Enfocar publicacions dins les xarxes socials, referent al enoturisme, la cultura i la naturalesa.  

RELACIONS AMB MITJANS DE COMUNICACIÓ  

XARXES SOCIALS

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comunicació

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

alta

PRODUCTES

MERCATS

SEGMENTS

DESTINARI/
PÚBLICS OBJECTIU
Públic final

COMUNICACIÓ
PROGRAMA

04

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: Sense cost directe €

2018 2019 2021

SCD € SCD € SCD €
2020

SCD €

Cultural
Espiritual
Religiós
Gastronòmic
Enoturisme
Naturalesa
Esportiu

Genèric

Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals
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LÍNIA D’ACTUACIÓ C

ACCIÓ 4.5

- Elaboració i distribució quinzenal o mensual d’un butlletí de noticies relacionades amb el turisme en el 
format Newsletter.

- Creació i manteniment de base de dades de gent interessada en rebre informació turística del municipi 
(utilitzar la web, les xarxes socials i les oficines de turisme com a punts de suscripció a la Newsletter)

- Incloure informació relativa als esdeveniments propers, campanyes, ofertes i descomptes, etc. 
- Compartir accions de futur
- Utilitzar la newsletter com a instrument de comunicació intern i de màrqueting directe.  

TASQUES A REALITZAR

1. Elaboració de la Newsletter 
2. Distribució de la Newsletter 

COMUNICACIÓ INTERNA 

NEWSLETTERS

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comunicació

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

mitjana

PRODUCTES

MERCATS

SEGMENTS

DESTINARI/
PÚBLICS OBJECTIU

COMUNICACIÓ
PROGRAMA

04

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: Sense cost directe €

2018 2019 2021

SCD € SCD € SCD €
2020

SCD €

Públic final

Cultural
Espiritual
Religiós
Gastronòmic
Enoturisme
Naturalesa
Esportiu

Proximitat
Resta de Catalunya

Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals
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LÍNIA D’ACTUACIÓ C

ACCIÓ 4.6

És imprescindible despertar entre la població local i entre els professionals locals del sector turístic i els
sectors afins, una mentalitat hospitalària i oberta al turisme. Per tant, és important posar èmfasi en el
desenvolupament de mesures de sensibilització les quals afavoreixin a la implicació de la població local així
com dels empresaris del sector, per tal que contribueixin de forma activa en el correcte desenvolupament
del turisme del municipi.

Per tal de contribuir en la implicació dels professionals del sector turístic del municipi de Manresa, es
podria desenvolupar un petit manual de bones pràctiques del sector per tots els empresaris del sector.

TASQUES A REALITZAR

1- Accions de difusió periòdica en els mitjans de comunicació locals i provincials
2- Participació en esdeveniments locals i recollida de suggeriments. 
3- Creació d’un manual de bones pràctiques per als professionals del sector. 

COMUNICACIÓ INTERNA

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I INFORMACIÓ 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

03 Promoure la professionalització dels diferents agents implicats directa i indirectament en el turisme del 
territori
10 Incrementar l’impacte econòmic i social del sector turístic al municipi, reforçant l’orgull i autoestima de 
la població

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Coordinació de turisme

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

mitjana

PRODUCTES

MERCATS

SEGMENTS

DESTINARI/
PÚBLICS OBJECTIU

COMUNICACIÓ
PROGRAMA

04

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2019 2020 2021

PRESSUPOST: 6.000 €

2018 2019 2021

2.000 €

2020

2.000 €

Agents del sector

Cultural
Espiritual
Religiós
Gastronòmic
Enoturisme
Naturalesa
Esportiu

Proximitat
Resta de Catalunya

Religiosos
Famílies
Joves
Sèniors
Professionals

2.000 €
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COMERCIALITZACIÓ
PROGRAMA

05

Acció 5.1. Potenciar la comercialització a través de la web pròpia

Acció 5.2. Acords amb touroperadors i agències de viatges receptives

Acció 5.3. Acords amb empreses de transport que operen a Barcelona i entorn

Línia d’actuació A: Comercialització a través de canals propis 

Línia d’actuació B: Comercialització a través de operadors turístics

Línia d’actuació C: Comercialització per a col·lectius específics

Acció 5.4. Escolars, sèniors i grups d’interès específic

Acció 5.5. Accions de comercialització on-line

Línia d’actuació D: Comercialització Online

11. MARC OPERATIU
11.2. Accions
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LÍNIA D’ACTUACIÓ A

ACCIÓ 5.1

Actualitzar la pàgina web dels productes i experiències que es proposen crear, realitzant una classificació i 
reestructuració clara segons la tipologia de producte (cultural, enològic, gastronòmic, religiós – espiritual,  
naturalesa i esportiu). 

Seguir facilitant la comercialització de productes i serveis turístics d’iniciativa privada, incloent a l’apartat 
actual de la pàgina web on es comercialitzen les entrades pròpies un accés directe mitjançant links a les 
webs d’empreses privades que venen experiències i productes turístics del territori.  

TASQUES A REALITZAR

- Realitzar una classificació per tipologia de producte i per segments del mercat a la pàgina web
- Comercialitzar productes i serveis turístics d’iniciatives privades  

COMERCIALITZACIÓ A TRAVÉS DE CANALS PROPIS

POTENCIAR LA COMERCIALITZACIÓ A TRAVÉS DE WEB PRÒPIA 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

06 Definir i consolidar una cartera de productes diversificada i especialitzada que permeti la dinamització 
turística del municipi
08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comercialització
Responsable de comunicació

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

mitjana

PRODUCTES
Cultural
Espiritual
Religiós
Gastronòmic
Enoturisme
Naturalesa
Esportiu

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

PÚBLICS OBJECTIU
Públic final
Agents del sector

COMERCIALITZACIÓ
PROGRAMA

05

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019

PRESSUPOST: Sense cost directe €

2018 2019 2021

SCD € SCD €

2020

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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LÍNIA D’ACTUACIÓ B

ACCIÓ 5.2

D’entre els productes i experiències turístiques de Manresa com a destinació hi ha alguns amb possibilitats 
de comercialitzar-se amb Touroperadors i Agències de viatges receptives que treballen a la província de 
Barcelona.  És un canal de venda especialment idoni per arribar als turistes que visiten Barcelona i/o la 
costa de Barcelona. 

És important tenir en compte la necessitat de conformar productes atractius pels operadors, susceptibles 
de ser comissionats i combinats amb l’oferta de destinacions properes com Montserrat o Cardona.

Aprofitar les contactes dels operadors que ja visiten la Santa Cova i oferir-les productes més complerts 
combinats amb altres atractius de Manresa 

TASQUES A REALITZAR

- Identificar TTOO amb potencial de col·laboració per la seva especialització (cultural, religiós, enològic,...)
- Formalitzar acords amb TTOO els quals operen a Barcelona i al seu entorn

COMERCIALITZACIÓ A TRAVÉS DE OPERADORS TURÍSTICS

ACORDS AMB TOUROPERADORS I AGÈNCIES DE VIATGES RECEPTIVES

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comercialització

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

alta

PRODUCTES
Cultural
Espiritual
Religiós
Gastronòmic
Enoturisme
Naturalesa
Esportiu

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

PÚBLICS OBJECTIU
Fundació Turisme i Fires
de Manresa
Touroperadores

COMERCIALITZACIÓ
PROGRAMA

05

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: Sense cost directe €

2018 2019 2021

SCD € SCD € SCD €
2020

SCD €

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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LÍNIA D’ACTUACIÓ B

ACCIÓ 5.3

Contactar i formalitzar acords amb empreses de transport, els quals actualment estiguin operant a 
Barcelona i al seu entorn, amb l’objectiu d’incloure Manresa dins dels paquets turístics que ofereixen al 
territori. 

Entre les empreses de transport que operen a Barcelona i al seu entorn, es recomanen les següents d’entre 
altres:
- Julià
- Autocares Plana
- Monbus

TASQUES A REALITZAR

- Formalitzar acords amb empreses de transport, les quals operen a Barcelona i al seu entorn
- Proposar operar en les línies: 

- Barcelona – Manresa i Montserrat – Barcelona
- Barcelona – Manresa i  Cardona – Barcelona
- Tarragona – Manresa i Montserrat - Tarragona

COMERCIALITZACIÓ A TRAVÉS DE OPERADORS TURÍSTICS

ACORDS AMB EMPRESES DE TRANSPORT QUE OPEREN A BARCELONA I ENTORN

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comercialització

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

alta

PRODUCTES
Cultural
Espiritual
Religiós
Gastronòmic
Enoturisme
Naturalesa
Esportiu

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

PÚBLICS OBJECTIU
Fundació Turisme i Fires 
de Manresa
Empreses de transport

COMERCIALITZACIÓ

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: 30.000 €

2018 2019 2021

0 € 10.000 € 10.000 €

2020

10.000 €

PROGRAMA

05

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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LÍNIA D’ACTUACIÓ C

ACCIÓ 5.4

Alguns dels segments del mercat són comercialment més accessibles per la seva forma d'organitzar-se i de 
viatjar en grup.

Es considera interessant pel tipus de productes que ofereix Manresa desenvolupar material específic i 
venda a través d’accions de màrqueting directe (e-mailing i acords amb col·lectius) pels segments dels 
escolars, la Imserso, associacions de col·lectius específics i  pels col·lectius de treballadors de grans 
empreses. 

TASQUES A REALITZAR

- Obtenir bases de dades dels col·lectius i contactes amb els gerents de les asociacions
- Dissenyar material específic si cal (ex. Dossier escolars)
- Enviament d’emailing (col·legis, casals, etc.)
- Visites comercials a col·lectius específics (metges, arquitectes, grans empreses,...)
- Signar convenis de col·laboració

COMERCIALITZACIÓ PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS

ESCOLARS, SÈNIORS I GRUPS D’INTERÈS ESPECÍFIC

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comercialització

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

mitjana

PRODUCTES
Cultural
Espiritual
Religiós
Gastronòmic
Enoturisme
Naturalesa
Esportiu

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Escolars
Sèniors
Professionals

PÚBLICS OBJECTIU
Fundació Turisme i Fires 
de Manresa
Empreses de transport

COMERCIALITZACIÓ

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: 15.000 €

2018 2019 2021

0 € 5.000 € 5.000 €

2020

5.000 €

PROGRAMA

05
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LÍNIA D’ACTUACIÓ D

ACCIÓ 5.5

Es tracta d'impulsar la venta de productes turístic propis mitjançant els principals portals web de venta de 
productes i experiències turístiques com seria el cas: 

- TripAdvisor (Viator)
- Spain.Info / Experience Catalunya
- Get your guide
- Let’s bonus
- Groupon
- Atrápalo
- Logitravel

TASQUES A REALITZAR

- Incorporar els productes turístics propis a les principals pagines web de venta de productes mitjançant 
convenis de comercialització  

COMERCIALITZACIÓ ONLINE

ACCIONS DE COMERCIALITZACIÓ ONLINE

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

08 Impulsar una estratègia de promoció, comunicació i distribució multicanal

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ RESPONSABLE DE L’ACCIÓ
Implementació
Responsable de comercialització

Control
Coordinació de turisme

PRIORITAT D’EXECUCIÓ

mitjana

PRODUCTES
Cultural
Espiritual
Religiós
Gastronòmic
Enoturisme
Naturalesa
Esportiu

MERCATS
Genèric

SEGMENTS
Genèric

PÚBLICS OBJECTIU
Fundació Turisme i Fires 
de Manresa

COMERCIALITZACIÓ

PERÍODE D’EXECUCIÓ

2018 2019 2020 2021

PRESSUPOST: Sense cost directe €

2018 2019 2021

SCD € SCD € SCD €
2020

SCD €

COMERCIALITZACIÓ
PROGRAMA

05
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SEGUIMENT I CONTROL12
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12.1. Indicadors de seguiment anual

12. SEGUIMENT I CONTROL ANUAL

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

Nombre de visitants atesos a les oficines de turisme i en els
principals atractius de la ciutat

Informe del perfil de la demanda (procedència, motivació, dies
d'estada, despesa, etc.)

Nombre i tipologia de productes propis venuts a través de venda
directa i intimidada

Nombre de publicacions pròpies distribuïdes

Nombre d'esdeveniments propis organitzats i nombre d'assistents
als mateixos

Nombre i tipologia d'esdeveniments de tercers (de promotors
privats) captats pel municipi (esportius, culturals, etc.)

Nombre i perfil de les visites de familiarització ateses

Nombre i perfil dels press i blog trips atesos

Nombre d'accions comercials amb TTOO i AAVV i nombre de
convenis signats

Nombre i perfil de visitants a la pàgina web

Nombre i perfil de subscriptors a la newsletter

Nombre i perfil de seguidors a les xarxes socials en tots els perfils
propis (Facebook, Twitter, etc.)

Nombre d'usuaris del transport turístic habilitat

Nombre d'empreses inscrites a la plataforma de col·laboració i
participació

Nombre de participants d'empreses en les accions de formació

A continuació es detallen els indicadors de seguiment definits per tal de realitzar un control sobre la implementació i efectivitat de les accions del Pla
de Màrqueting Turístic de Manresa.
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ANNEX 1
ANÀLISI DE L’ACTIVITAT ALS 
CANALS DE COMUNICACIÓ



ANNEX 1. 
ANÀLISI DE L’ACTIVITAT ALS CANALS DE COMUNICACIÓ

224

PORTALS WEB

L’anàlisi dels portals webs s’ha realitzat principalment sobre la web de turisme de Manresa, tot i que també s’ha tingut en compte el tràfic
rebut per altres portals de turisme que proporcionen informació sobre la destinació i pels portals a través dels quals Manresa implementa
estratègies de comunicació:

Entre els portals utilitzats actualment per comunicar la destinació, el portal descobrir.cat és el que rep un major volum de visites, seguit per
barcelonaesmoltmes.cat

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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Twitter

Manresa Turisme
@ManresaTurisme

ANNEX 1. 
ANÀLISI DE L’ACTIVITAT ALS CANALS DE COMUNICACIÓ

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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Facebook

Descobreix Manresa!
@ManresaTurisme

ANNEX 1. 
ANÀLISI DE L’ACTIVITAT ALS CANALS DE COMUNICACIÓ

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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Instagram

Manresa Turisme
@manresaturisme

ANNEX 1. 
ANÀLISI DE L’ACTIVITAT ALS CANALS DE COMUNICACIÓ
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Twitter

Parc de la Sèquia
@parcdelasequia

ANNEX 1. 
ANÀLISI DE L’ACTIVITAT ALS CANALS DE COMUNICACIÓ

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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Facebook

Parc de la Sèquia
@parcdelasequia

ANNEX 1. 
ANÀLISI DE L’ACTIVITAT ALS CANALS DE COMUNICACIÓ

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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Instagram

Parc de la Sèquia
@parcdelasequia

ANNEX 1. 
ANÀLISI DE L’ACTIVITAT ALS CANALS DE COMUNICACIÓ

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA



231

Twitter

Manresa CCC 18
@ManresaCCC18

ANNEX 1. 
ANÀLISI DE L’ACTIVITAT ALS CANALS DE COMUNICACIÓ

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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Facebook

Camins del Bages
@caminsdelbages

ANNEX 1. 
ANÀLISI DE L’ACTIVITAT ALS CANALS DE COMUNICACIÓ

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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ANNEX 2
PRODUCTES COMERCIALITZATS
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Nom del producte comercialitzat

Tipus de turisme
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1 Manresa, cor de Catalunya X X X
2 Carrer del Balç X
3 Manresa universal, la ciutat de Sant Ignasi X
4 La Llum de l'Esplendor Medieval X
5 Celler Oller del Mas X
6 Ruta de les tines amb visita al celler X X
7 Visita a cavall el celler Oller del Mas X X X
8 Visita en 4x4 el celler Oller del Mas X X
9 Les últimes passes del Pelegrí X X

10 Ruta de les tines amb tast de vins X X X X X
11 La Sèquia i Sant Iscle X X X X
12 Pack enogastronòmic al Bages X X
13 Vol en globus i visita al Mas de Sant Iscle X X X
14 La Sèquia i Santpedor en bicicleta X X X
15 Del celler a la taula - amb proximitat X X
16 El maridatge del Kursaal X X
17 Del celler a la taula - a l'oller X X
18 Del celler a la taula - espais sorprenents X X
19 Manresa i els vins del Bages X X X
20 Les cobertes de la Seu X X
21 Wine tours amb castlexperience X X
22 Pedalant 4 dies pels vins del Bages X X X
23 Tast de vins catalans i enoturisme a Oller del Mas X
24 Camí de Sant Ignasi i enoturisme al Pla de Bages X X
25 Visita guiada al Celler i tast de vins per 2 persones X X
26 Descobreix el celler Oller del Mas i la finca mil·lenaria que l'envolta en 4x4 X X
27 Coneix Manresa! X

Nom del producte comercialitzat

Tipus de turisme
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28 Ruta de les Tines del Geoparc X

29 Cap de setmana tot inclòs per descobrir el passat vitivinícola del Bages X X X
30 Fent País - Viu, sent, comparteix!. "Oller del Mas" X X
31 Fent País - Visca el vi!. "Bages Terra de Vins" X X
32 Fent País - Visca el vi!. "Oller del Mas" X X

33 Fent País - Al pot petit hi ha la bona confitura. "Visita a la Manresa Universal" X X X

34 Wonderbox - Tapas y vinos. "Heretat Oller del Mas en Manresa" X X

35 Wonderbox - Actividades a la carta. "Heretat Oller del Mas en Manresa" X X

36 Smartbox - De vino y tapas por Barcelona. "Heretat Oller del Mas" X X
37 Catalonia, wine to know a whole country X X X X
38 Pla de Bages, journey to the past of central Catalonia X X
39 Enoturismo en Cataluña (8 días / 7 noches) X
40 Montserrat and Manresa X X
41 The Ignatian Way: an insight view X X
42 Montserrat y la cueva de San Ignacio de Loyola X X
43 Shrines of Spain X X X
44 Ignatian Route - Spain X X X
45 Ignatian Pilgrimage Montserrat - Manresa X X X
46 Enotren - Els cellers del Bages X
47 Enotren - Manresa, viatge a l'època Medieval X
48 Enotren - El Pla de Bages a cavall X X
49 Museu de la Tècnica de Manresa X
50 Enotren - Manresa universal, la ciutat de Sant Ignasi X
51 Enotren - Manresa, cor de Catalunya X X X
52 Enotren - Les Tines del Bages X X X
53 Enotren - Descobreix la D.O. Pla de Bages X X X

Segons tipologia de producte turístic

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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Nom del producte comercialitzat

Serveis inclosos
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1 Manresa, cor de Catalunya X X X

2 Carrer del Balç X X

3 Manresa universal, la ciutat de Sant Ignasi X

4 La Llum de l'Esplendor Medieval X

5 Celler Oller del Mas X X

6 Ruta de les tines amb visita al celler X X

7 Visita a cavall el celler Oller del Mas X

8 Visita en 4x4 el celler Oller del Mas X X

9 Les últimes passes del Pelegrí X X

10 Ruta de les tines amb tast de vins X X X X

11 La Sèquia i Sant Iscle X X X

12 Pack enogastronòmic al Bages X X

13 Vol en globus i visita al Mas de Sant Iscle X X

14 La Sèquia i Santpedor en bicicleta X X

15 Del celler a la taula - amb proximitat X X X

16 El maridatge del Kursaal X

17 Del celler a la taula - a l'oller X

18 Del celler a la taula - espais sorprenents X X X

19 Manresa i els vins del Bages X X X X

20 Les cobertes de la Seu X X

21 Wine tours amb castlexperience X X X

22 Pedalant 4 dies pels vins del Bages X X X X X

23 Tast de vins catalans i enoturisme a Oller del Mas X X

24 Camí de Sant Ignasi i enoturisme al Pla de Bages X X

25 Visita guiada al Celler i tast de vins per 2 persones X X

26
Descobreix el celler Oller del Mas i la finca mil·lenaria que 
l'envolta en 4x4 X X X

27 Coneix Manresa! X

Nom del producte comercialitzat

Serveis inclosos
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28 Ruta de les Tines del Geoparc X

29
Cap de setmana tot inclòs per descobrir el passat vitivinícola del 
Bages X X X X

30 Fent País - Viu, sent, comparteix!. "Oller del Mas" X X

31 Fent País - Visca el vi!. "Bages Terra de Vins" X X

32 Fent País - Visca el vi!. "Oller del Mas" X X

33
Fent País - Al pot petit hi ha la bona confitura. "Visita a la Manresa 
Universal" X X

34 Wonderbox - Tapas y vinos. "Heretat Oller del Mas en Manresa" X X

35
Wonderbox - Actividades a la carta. "Heretat Oller del Mas en 
Manresa" X X

36 Smartbox - De vino y tapas por Barcelona. "Heretat Oller del Mas"
X X

37 Catalonia, wine to know a whole country X X X X

38 Pla de Bages, journey to the past of central Catalonia X X X X

39 Enoturismo en Cataluña (8 días / 7 noches) X X

40 Montserrat and Manresa X X

41 The Ignatian Way: an insight view X X X

42 Montserrat y la cueva de San Ignacio de Loyola X X

43 Shrines of Spain X X X X X X X

44 Ignatian Route - Spain X X X X

45 Ignatian Pilgrimage Montserrat - Manresa X

46 Enotren - Els cellers del Bages X X X X

47 Enotren - Manresa, viatge a l'època Medieval

48 Enotren - El Pla de Bages a cavall X X X

49 Museu de la Tècnica de Manresa X X

50 Enotren - Manresa universal, la ciutat de Sant Ignasi X X

51 Enotren - Manresa, cor de Catalunya X X X X

52 Enotren - Les Tines del Bages X X X X X

53 Enotren - Descobreix la D.O. Pla de Bages X X X X X

Segons els serveis inclosos

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA
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Plataforma: Manresa turisme http://www.manresaturisme.cat)

1

Plataforma: Bages terra de vins (https://bagesterradevins.cat/) 

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.manresaturisme.cat/
https://bagesterradevins.cat/
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Plataforma: Manresa turisme http://www.manresaturisme.cat)

2

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.manresaturisme.cat/
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Plataforma: Manresa turisme http://www.manresaturisme.cat)

3

Plataforma: Barcelona Turisme (http://bcnshop.barcelonaturisme.com)

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.manresaturisme.cat/
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/
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4

Plataforma: Manresa turisme http://www.manresaturisme.cat)

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.manresaturisme.cat/
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Plataforma: Bages terra de vins (https://bagesterradevins.cat/) 

5 6

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

https://bagesterradevins.cat/
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7 8

Plataforma: Bages terra de vins (https://bagesterradevins.cat/) 

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

https://bagesterradevins.cat/
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9 10

Plataforma: Bages terra de vins (https://bagesterradevins.cat/) 

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

https://bagesterradevins.cat/
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11 12

Plataforma: Bages terra de vins (https://bagesterradevins.cat/) 

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

https://bagesterradevins.cat/
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13 14

Plataforma: Bages terra de vins (https://bagesterradevins.cat/) 

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

https://bagesterradevins.cat/
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15 16

Plataforma: Bages terra de vins (https://bagesterradevins.cat/) 

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

https://bagesterradevins.cat/
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17 18

Plataforma: Bages terra de vins (https://bagesterradevins.cat/) 

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

https://bagesterradevins.cat/


247

19 20

Plataforma: Bages terra de vins (https://bagesterradevins.cat/) 

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

https://bagesterradevins.cat/


248

Plataforma: Oller del Mas (https://ollerdelmas.com)

21

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

https://ollerdelmas.com/


249

Plataforma: Catalunya (http://www.catalunya.com)

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

22

http://www.catalunya.com/


250

Plataforma: Catalunya (http://www.catalunya.com)

23

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.catalunya.com/


251

Plataforma: Gaia - guies (http://gaiamoia.com/web/tour/cami-de-sant-ignasi-i-enoturisme-al-pla-de-bages/)

24

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://gaiamoia.com/web/tour/cami-de-sant-ignasi-i-enoturisme-al-pla-de-bages/


252

Plataforma: Viu el Bages (http://www.viuelbages.cat/)

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.viuelbages.cat/


253

Plataforma: Viu el Bages (http://www.viuelbages.cat/)

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.viuelbages.cat/


254

25 26

Plataforma: Viu el Bages (http://www.viuelbages.cat/)

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.viuelbages.cat/


255

Plataforma: Viu el Bages (http://www.viuelbages.cat/)

27 28

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.viuelbages.cat/


256

Plataforma: Fent país (www.fentpais.cat)

29

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.fentpais.cat/


257

30

Plataforma: Fent país (www.fentpais.cat)

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.fentpais.cat/


258

31

32

Plataforma: Fent país (www.fentpais.cat)

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.fentpais.cat/


259

33

Plataforma: Fent país (www.fentpais.cat)

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.fentpais.cat/


260

Plataforma: Wonderbox (http://www.wonderbox.es) 

34

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.wonderbox.es/


261

35

Plataforma: Wonderbox (http://www.wonderbox.es) 

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.wonderbox.es/


262

Plataforma: Smartbox (www.smartbox.com)  

36

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.smartbox.com/


263

Plataforma: Viemocions (www.viemocions.com) Plataforma: Spain.info (www.spain.info)   

37

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.viemocions.com/
http://www.spain.info/


264

Plataforma: Viemocions (www.viemocions.com) Plataforma: Spain.info (www.spain.info)   

38

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.viemocions.com/
http://www.spain.info/


265

Plataforma: Viajes Gamma Tours(www.gammatours.com) 

39

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.gammatours.com/


266

Plataforma: Pepito Tours (www.pepitotours.com)  

40

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.pepitotours.com/


267

Plataforma: Slow-walking (http://slow-walking.es/en/nuestras-rutas/el-camino-ignaciano-una-mirada-al-interior/)  

41

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://slow-walking.es/en/nuestras-rutas/el-camino-ignaciano-una-mirada-al-interior/


268

Plataforma: Skip the Line Barcelona (www.skipthelinebarcelona.com/es/tour/montserrat-cueva-san-ignacio-loyola/)   

42

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.skipthelinebarcelona.com/es/tour/montserrat-cueva-san-ignacio-loyola/


269

Plataforma: 206 tours (www.206tours.com/tour56/)  

43

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.206tours.com/tour56/


270

Plataforma: 206 tours (www.206tours.com/tour56/)  

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.206tours.com/tour56/


271

Plataforma: Itinera, Viajes y peregrinaciones (http://itineratours.com/en/tour/ruta-ignaciana-espana/)   

44

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://itineratours.com/en/tour/ruta-ignaciana-espana/


272

Plataforma: Guies de Muntanya Montserrat http://www.guiesdemuntanyademontserrat.cat/en/guided-activities/excursionisme-i-orientacio/ingatian-pilgrimage-montserrat-
manresa)  

45

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.guiesdemuntanyademontserrat.cat/en/guided-activities/excursionisme-i-orientacio/ingatian-pilgrimage-montserrat-manresa


46

273

Plataforma: Turistren.cat (http://turistren.cat/index.php/fitxa/els-cellers-del-bages/)

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://turistren.cat/index.php/fitxa/els-cellers-del-bages/


274

Plataforma: Turistren.cat (http://turistren.cat/index.php/fitxa/enotren-manresa-viatge-a-lepoca-medieval__trashed/)

47

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://turistren.cat/index.php/fitxa/enotren-manresa-viatge-a-lepoca-medieval__trashed/


275

Plataforma: Turistren.cat (http://turistren.cat/index.php/fitxa/enotren-pla-bages-cavall/) 

48

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://turistren.cat/index.php/fitxa/enotren-pla-bages-cavall/


276

Plataforma: Turistren.cat (http://turistren.cat/index.php/fitxa/museu-de-la-tecnica-de-manresa/)

49

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://turistren.cat/index.php/fitxa/museu-de-la-tecnica-de-manresa/


277

Plataforma: Turistren.cat (http://turistren.cat/index.php/fitxa/enotren-manresa-universal-ciutat-sant-ignasi/)   

50

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://turistren.cat/index.php/fitxa/enotren-manresa-universal-ciutat-sant-ignasi/


278

Plataforma: Turistren.cat (http://turistren.cat/index.php/fitxa/enotren-manresa-cor-catalunya/)   

51

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://turistren.cat/index.php/fitxa/enotren-manresa-cor-catalunya/


279

Plataforma: Turistren.cat (http://turistren.cat/index.php/fitxa/enotren-tines-bages/)

52

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://turistren.cat/index.php/fitxa/enotren-tines-bages/


280

Plataforma: Turistren.cat(http://turistren.cat/index.php/fitxa/enotren-descobreix-pla-bages/)    

53

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://turistren.cat/index.php/fitxa/enotren-descobreix-pla-bages/


281

Plataforma: Cova de Manresa(http://www.covamanresa.cat)

54
55

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.covamanresa.cat/


282

Plataforma: Cova de Manresa(http://www.covamanresa.cat)

56 57

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.covamanresa.cat/


283

Plataforma: Cova de Manresa(http://www.covamanresa.cat)

58

59

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.covamanresa.cat/


284

Plataforma: Cova de Manresa(http://www.covamanresa.cat)

60

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.covamanresa.cat/


285

Plataforma: Cova de Manresa(http://www.covamanresa.cat)

61

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.covamanresa.cat/


286

Plataforma: Cova de Manresa(http://www.covamanresa.cat)

62

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.covamanresa.cat/


287

Plataforma: Cova de Manresa(http://www.covamanresa.cat)

63 64

ANNEX 2. PRODUCTES COMERCIALITZATS IDENTIFICATS

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA

http://www.covamanresa.cat/



