PER QUÈ
BAGES IMPULS?
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ASSOCIACIÓ
SENSE ÀNIM
DE LUCRE CREADA
AMB L’OBJECTIU
DE FER POSSIBLE
UN BAGES TURÍSTIC
A MIG TERMINI

ÉS UNA ENTITAT
AGLUTINADORA
I COL.LABORATIVA
QUE PROPOSA UN
CANVI DE MENTALITAT
QUE PORTI A CREURE
EN LA VISIÓ DEL BAGES
COM A REFERENT
TURÍSTIC

CREU EN EL RETORN
PER AIXÒ ESTEM CREANT
UN ECOSISTEMA D’INICIATIVES
REALCIONADES AMB EL
TURISME AL BAGES, PER
FOMENTAR EL NETWORKING
I LA CREACIÓ DE NOVES IDEES
COL·LABORATIVES

DAFO
EXPRESS
1

2

3

4

OPORTUNITATS
EL BAGES ES
TROBA AL BELL MIG
DEL PAÍS QUE MÉS
TURISME REP DEL
MÓN.

FORTALESES
TENIM ACTIUS
AMB UN GRAN
POTENCIAL
TURÍSTIC.

AMENACES
/
MANCA DE
RECURSOS
/
MANCA DE
TRADICIÓ
TURÍSTICA
/
ABSÈNCIA
DE MARCA
TURÍSTICA

DEBILITATS
/
MANCA DE
LIDERATGE
I CONSTÀNCIA
/
MANCA
D’IDENTITAT
I AUTOESTIMA
COL.LECTIVA

500 ANYS DE
SANT IGNASI A
MANRESA EL 2022

SALT,
SOUL AND WINE

NECESSITAT

El Bages necessita
explotar el seu
potencial turístic
per crear més
llocs de treball i
per dinamitzar les
empreses de la zona

VISIÓ de
BAGESIMPULS!

El Bages ha de ser un
referent turístic
de Catalunya

MISSIÓ de
BAGESIMPULS!

Provocar un canvi
de mentalitat sobre
el qual construir una
proposta turística
ben articulada

BAGESIMPULS!
una experiència col·laborativa

Una idea
subjacent
en tot el
projecte és
que sigui una
experiència
col·laborativa
feta des de baix

Primer des de
les iniciatives
privades
directa o
indirectament
implicades en
el turisme

Però també des
de la societat
bagenca entesa
de forma
àmplia

Primer ens ho
hem de creure
/
per poder ser
els millors
prescriptors
del territori

Procés
d’innovació

Taula d’innovació
amb les destinacions
COMPOSICIÓ

Joan Oliver, Parador de Cardona
Josep Altayó, Montserrat
Josep Antoni Martínez, Món Sant Benet
Jordi Guals, Turisme Pimec
Ignasi Sala, Mas de la Sala
David-Joan Torra, Coexperience

Taula d’innovació destinacions

Viu el Bages

Un producte
turístic
col·laboratiu
entre 4
destinacions
de la comarca
representades per
4 hotels

i una vintena
d’activitats
complementàries

restaurants
/
agroproductors de proximitat
/
enoturisme
/
vols amb globus
/
salts en paracaigudes
/
museus,...

Taula d’innovació destinacions

Viu el Bages

Viu el Bages és
un projecte
vigent, amb un
recorregut d’un
any i mig

Actualment
està en fase de
distribució,
comercialització
i promoció

Taula d’innovació destinacions

Viu el Bages

El millor regal
de les empreses
bagenques als seus
clients aquest
Nadal :)

Taula d’innovació destinacions

Nit del Turisme al Bages

La primera
nit va tenir
lloc al Mas
de la Sala,
el passat 3 de
desembre de
2014

La segona serà
el proper dia
2 de desembre,
al Parador
de turisme de
Cardona

Taula d’innovació destinacions

Nit del Turisme al Bages
8 DIVENDRES, 5 DE DESEMBRE DEL 2014

Regió7

BAGES

SOCIETAT

Donarem
el II premi
BagesImpuls!
a la persona o
grup de persones
que el jurat
designi com a
més significades
a nivell turístic
durant l’any 2015

OBJECTIU
/
Estrenyer els
llaços entre
tot el sector
turístic per
aconseguir
complicitats
i networking

L’empresariat turístic del Bages celebra
la primera nit dels premis Impuls

Els allotjaments de la
Catalunya Central
preveuen una
ocupació entre el
60% i el 90% pel pont

 El sector inicia un procés d’aglutinació d’hotels i restaurants per caminar plegats en el
desenvolupament com a destinació i ja ha creat la primera oferta amb el paquet Viu el Bages
El sector turístic privat de la comarca del Bages ha fet el primer
acte públic, per donar-se a conèixer i per créixer en autoestima. Dimecres a la nit, al Mas de la Sala de
Sallent, va tenir lloc la primera
Nit del Turisme al Bages. L’acte, organitzat per l’entitat de dinamització turística Bages Impuls, va
congregar persones i organitzacions que treballen en els àmbits
de la producció de vins i aliments
de proximitat, la restauració, l’hostaleria i la comunicació, i representants dels ajuntaments de la comarca, del Consell Comarcal i de
la Generalitat de Catalunya. El xef
Ignasi Sala, president de Bages
Impuls, assenyala que si es vol
que el Bages creixi com a destinació turística, «cal que la societat civil lideri aquest projecte amb la
col·laboració de les administracions públiques».
Per reconèixer la contribució de
persones i entitats al foment del turisme a la comarca, l’associació ha
creat el premi Bages Impuls. En
aquesta primera edició va rebre el
premi el pare jesuïta Josep Lluís Iriberri per l’estudi i promoció del
Camí Ignasià quan se celebren
els 500 anys del pelegrinatge de
sant Ignasi a Montserrat. El pare
Iriberri va lloar la tasca que du a
terme Bages Impuls i va destacar
que és una oportunitat per establir
contactes entre empreses del sector per treballar conjuntament.
El sopar ofert als assistents va
demostrar que la gastronomia de
la comarca aposta amb força per
la qualitat en els productes i en els
professionals que hi treballen. Cèsar Alos, del Parador de Turisme de
Cardona, Antoni Chumillas, de
l’hotel Abat Cisneros de Montserrat, Jordi Llobet, de l’O de Món
Sant Benet, i Ignasi Sala, del Mas
de la Sala, van elaborar un àpat
amb productes locals de temporada maridat amb vins de la DO
Pla de Bages.

ACN | VIC

VICENÇ GONZÁLEZ

VÍCTOR GONZÁLEZ | SALLENT

L’ocupació hotelera per la Puríssima a la Catalunya Central anirà del 60% al 90% en funció de cada
comarca. Al Berguedà, els hotelers
preveuen una ocupació entre el
80% i el 90%, una xifra que disminueix al Bages, on la previsió és del
60%, segons les dades del Consell
Comarcal. Un dels punts més turístics del Bages continua sent
Montserrat. El seu hotel, l’Abat
Cisneros, preveu una ocupació
del 70%, mentre que a les cel·les
serà del 90%.
Pel què fa el Solsonès, els seus
càmpings ja tenen tots els bungalows reservats des de fa dies i moltes cases de turisme rural esperen
penjar el cartell de «complet». El
Gremi Comarcal d’Hostaleria
apunta que l’ocupació tindrà major incidència de dissabte a dilluns,
quan la majoria d’establiments
tenen el 100% de reserves. Amb tot,
enguany la neu no serà un dels reclams principals, ja que l’estació
del Port del Comte està pendent de
les últimes previsions meteorològiques per decidir si obren les
instal·lacions. El seu director, Albert
Estella, ha explicat que «en aquests
moments tenim els canons engegats i treballem al màxim per veure si podem obrir el cap de setmana, ni que sigui la zona de debutants».

Moment del lliurament de premis Impuls a Josep Lluís Iriberri

En el decurs de la festa es va
lliurar el premi Impuls al
promotor del Camí Ignasià,
Josep Lluís Iriberri
Sala, un dels creadors del
grup Impuls, considera que
«nosaltres hem de ser els
nostres ambaixadors»

Bages Impuls és la primera associació oberta a tot el sector que,
des de fa poc més d’un any, estudia i promou el turisme local. «L’avantatge que el sector privat en sigui el capdavanter», argumenta
Sala, «és que evitem problemes de
discontinuïtat en els projectes a

causa del canvi en els cicles polítics». L’organització vol facilitar el
treball col·laboratiu i els contactes
entre empreses del sector del turisme i les administracions públiques. D’aquestes primeres taules de treball, n’ha sorgit el producte Viu el Bages, que per primera
vegada inclou en un mateix paquet
de vint activitats els principals actius gastronòmics, hotelers i paisatgístics del territori.
«Un territori immillorable»
Sala pensa que, per promoure i
consolidar el turisme al Bages,
d’entrada cal que les institucions i
el sector privat convencin els bagencs que viuen en un «territori
immillorable». «Nosaltres mateixos

CONCESSIONARI OFICIAL CITROËN

hem d’estar orgullosos dels productes de la nostra terra i hem de
ser capaços de ser-ne ambaixadors.
Si no ens ho creiem, la gent de fora
no s’ho creurà», argumenta Sala.
El segon objectiu que s’ha ﬁxat
el sector de l’hostaleria és aconseguir que la gent de Barcelona i el
seu entorn metropolità vingui a la
comarca del Bages a passar el dia
o tot un cap de setmana. «Si fem
del Bages un pol d’atracció turístic
permanent per a un públic local»,
conclou Sala, «estarem en condicions de vendre el nostre producte més enllà de les nostres fronteres i podrem establir contactes
amb operadors turístics de l’estranger», cosa que acabaria consolidant el sector.

MANRESA
938738500

-

IGUALADA
938017377

Turisme rural a l’alça
L’ocupació tindrà especial incidència a les cases rurals, on es preveuen percentatges d’entre el 85%
i el 90%. El president de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà,
Jordi Pellicer, ha explicat que el perﬁl de turista més comú en aquestes dates sol ser català, familiar i
provinent de grans ciutats. També
ha apuntat que la majoria de gent
que lloga una casa rural per passar-hi el cap de setmana de la Puríssima busca instal·lacions amb
grans menjadors on es pugui fer
tertúlia amb tota la família, i que el
principal reclam és la llar de foc.

-

MARTORELL
937766951

Taula d’innovació destinacions
Nit del Turisme al Bages

La NIT DEL
TURISME també
és un treball
col·laboratiu

Els cuiners
dels 4 hotels
treballen
en equip,
per oferir
un menú de
proximitat 			
I creatiu

Taula d’innovació OBERTA
COMPOSICIÓ

La taula
oberta és un
“think tank”
d’innovació

Ricard Vilalta, Bagesterradevins.cat

Noemí Zomeño, Escampalaboira.cat

Francesc Brunet, Bagesterradevins.cat

Eva Forn, Escampalaboira.cat

Pere Gassó, Catpress

Mireia Belart, Escampalaboira.cat

Pere Massanés, Viatges Masanés

Carles Jodar, MengemBages

Jordi Guals, Turisme Pimec

Valentí Oviedo

Gerard Badia, Gremi d’hoteleria i turisme del Bages

Xavi Padró, Les Comes

Josep Guardiola, JG Esdeveniments

Eric Serra, Cafès del Bages

Albert Cots, Cots i Claret

Valenti Sala, Mas de la Sala

Joan Sebastià Rodó, Turisme Cambra de Comerç

Joan Sala, Mas de la Sala

Nil Camprubí, Fent País

Ignasi Sala, Mas de la Sala

Albert Marsinyach, Dinàmic guies

David-Joan Torra, Coexperience

Oriol Mayordomo, Escampalaboira.cat

David Portella, Coexperience

Xevi Santandreu, Escampalaboira.cat

Taula d’innovació OBERTA
MAPA D’ACTIUS

JORNADA DE
CONSTRUCCIÓ
DEL MAPA
D’ACTIUS
TURÍSTICS
DEL BAGES

La jornada
va tenir lloc
el 3 de Març
de 2015

Va ser
conduïda
per l’expert
en innovació
Alfons
Cornella

Jornada
col.laborativa Amb
dinàmiques creatives
per a generar idees
i networking entre
els participants

Taula d’innovació OBERTA
MAPA D’ACTIUS

JORNADA DE
CONSTRUCCIÓ
DEL MAPA
D’ACTIUS
TURÍSTICS
DEL BAGES

El resultat de
la Jornada va ser
la identificació
de Fortaleses
i Debilitats,
Oportunitats i
Amenaces, i d’un
ampli ventall
d’actius insòlits
de la comarca
que es poden
treballar

També varem
treballar
idees per a
projectes
turístics a
desenvolupar
a partir
d’aquests
actius

Taula d’innovació OBERTA
ACTIUS: I Congrés Internacional del tomàquet

Posar en valor
els tomàquets del
nostre territori
/
Crear una marca
gastronòmica
potent al voltant
del tomàquet

Idees relacionades
/
Acadèmia del tomàquet
Sortides a collir
tomàquet,
Exposició i tast de
varietats,
Concurs de plats	
gastronòmics,
Posar en valor al món el
pa amb tomàquet,
Festa del Tomàquet

Com a
conseqüència
donar valor a
l’horta del Pla
de Bages
/
microclima de la
boira, anticicló,
inversió tèrmica,
més fred, més
humit, més tardà

Taula d’innovació OBERTA
ACTIUS: El Sarró del Pelegrí

Merchandising
gastronòmic
sobre Sant
Ignasi. Vi de Sant
Ignasi, pastisseria
específica, pa...

Taula d’innovació OBERTA
ACTIUS: La Llum del Bages

Certàmen
internacional
de fotografia
paisatgística
al Bages

Taula d’innovació OBERTA
ACTIUS: Dormir a les Barraques de Vinya

Aprofitar el
recurs per
entendre la
vida de pagès
Nits estrellades,
observació estels

Taula d’innovació OBERTA
ACTIUS: De les pedres en fem Vi

Vincular
geologia amb
tast de vins
Tines de pedra
seca, cubs de
pedra..

Taula d’innovació OBERTA
ACTIUS: Let’s Play Basketball

Coaching
personalitzat
jugadors bàsquet
Manresa

Xerrades
alimentació
i salut

Audiovisuals
bàsquet
i esport

En anglès
per a nens

Taula d’innovació OBERTA
Camins del Bages: ExpoBages

Proposta de
l’Ajuntament
de Manresa
per presentar
el Bages turístic
a l’Expobages

El turisme
protagonista
per primera
vegada a la fira
manresana

Emplaçament
Plana de l’Om

Adreçat als
propis bagencs
i als visitants
que aquell cap
de setmana van
ser a la ciutat

Taula d’innovació OBERTA
Camins del Bages

Vam crear el concepte
Camins del Bages per
agrupar y donar sentit
a tota la oferta que
haviem detectat en el
treball de les taules
d’innovació i a la jornada
de construcció del Mapa
d’Actius

Diferents camins
per descobrir una
oferta diversa i
al mateix temps
complementària

Taula d’innovació OBERTA
Camins del Bages

Camins de
la sal conca
salina, mineria,
extint mar
interior

camins
del vi
DO pla de Bages,
enoturisme,
tines a peu
de vinya,
barraques de
vinya

camins de
l’aigua
conca fluvial
Cardener i
Llobregat,
rieres i el Parc
de la Sèquia

camins de la
terra horta,
secà i regadiu,
pobles amb
història, parc
natural de sant
Llorenç del
Munt i l’Obac,
muntanya de
Montserrat,
rutes naturals,
valls i boscos

Taula d’innovació OBERTA
Camins del Bages

camins de la llum
camí de Sant
Ignasi, Camí
de Sant Jaume,
patrimoni
romànic i gòtic,
la seu de Manresa,
la Cova, Santuari
de Montserrat

Sense oblidar
els de la
tradició:
Agenda de festes
tradicionals
dels diferents
municipis

Són els trets que
ens defineixen
com a destinació
i els grans temes
sobre els quals
construir un
discurs turístic

Taula d’innovació OBERTA
Camins del Bages

Camins del Bages
no és res més que
intent de crear
una narrativa
de destinació en
el context de
l’ExpoBages

Té un recorregut
que estem treballant
en l’àmbit de la
comunicació i ens
serveix d’excusa per
articular un discurs
bagenc, però no té la
pretensió d’erigirse com a marca de
la destinació sino
que vé a cobrir una
necessitat puntual

Taula d’innovació OBERTA
Camins del Bages

Des de BagesImpuls!
a l’expoBages
vam engegar una
campanya per
demanar la
col.laboració de
la gent en la cessió
de fotografies
de qualitat per
utilitzar en l’àmbit
de la promoció
turística

Aquesta
campanya
encara té
recorregut
en el perfil
DE FACEBOOK

caminsdelbages/facebook.com

Taula d’innovació OBERTA
Col·laboració: Agents turístics-administració

La bona
entesa i la
coordinació
entre els
agents privats i
l’administració
pública és una
de les claus de
l’èxit

Una de les
nostres
prioritats és
focalitzar
l’esforç en
una sola
direcció per tal
d’aconseguir
una suma
col.laborativa

Si la
informació
no flueix
es perden
oportunitats
de sumar
esforços

Per això estem
en converses per
provocar una
taula tripartita
/
BagesImpuls!, que
som nosaltres
/
Ajuntament de
Manresa
/
Consell Comarcal

procés
de comunicació

procés
de comunicació

El procés de
comunicació
de
BagesImpuls!
és un procés
paral·lel

objectiu
convertir
els actius en
contingut de
valor i difondre
aquests
continguts
de marca amb
una estratègia
multicanal

Fins ara hem
posat les
bases d’aquest
procés i hem
treballat en
les estructures
que, més
endavant ens
permetran
impactar el
nostre públic
objectiu

Hem coordinat
una sèrie de
projectes per
donar eines i
visibilitat als
nostres actius
turístics

APP
Manresa Itineraris

Participem
aportant
contingut
l’app de
geolocalització
MANRESA
ITINERARIS

Aquesta app
es financia
amb fons de la
Diputació de
Barcelona

El projecte és
liderat per en
Narcís Vives,
de Km2 Ciutat

EN BREU
publicarAN
una versió
actualitzada
que organitza
molt millor la
informació

APP
Manresa Itineraris

És una eina
amb molt de
potencial
que cal
comunicar bé

Menció especial a
bagesterradevins.cat
que ha cedit un tresor
en contingut sobre les
tines a peu de vinya del
Bages. Més de 230 entrades
enoturístiques

Plataforma online
de destinació

Promovem una
PLATAFORMA
ONLINE per
presentar
la comarca
a nivell
interactiu
i funcional

El finançament
prové de fons
europeus,
però també
caldrà trobar
aportacions
locals per
completar la
subvenció

El projecte
el lidera
BagesImpuls!,
juntament amb
la consultora
Adleisure i el
desenvolupador
és l’empresa
visualweb

Serà la
primera
vegada que
s’aplica a una
comarca

Plataforma online
de destinació

Pensem en
aquesta
innovadora
plataforma
com a
receptora
del trànsit
online dirigit
a conèixer el
Bages

La plataforma
s’adreça a tres
públics
/
Residents
/
transeünts
/
visitants

L’eina ofereix
un plus
d’experiència
a més de ser
un vehicle per
presentar els
millors actius
turístics i
comercials,
propiciant
experiències
de consum

SOCIAL
MEDIA

perfil de
Facebook
de CAMINS
DEL BAGES

Presenta
les millors
fotografies
que podem
trobar de
la comarca

Doble objectiu
/
Cerca col.lectiva i
col.laborativa dels
millors continguts
per donar a conèixer
el Bages
/
Viralitzar continguts
de valor, ampliant la
comunitat Bages

REVISTA
Camins del Bages

Primera
Revista de
destinació
Vol ser la
publicació
turística de
referència
del Bages

Presència
a les habitacions
dels principals
hotels i
restaurants de
la comarca

Periodicitat
anual
/
Tiratge de 5.000
exemplars

Tots els
continguts,
fins i tot la
publicitat,
seran de
qualitat

REVISTA
Camins del Bages

Transmetre
la millor
impressió i
informació
útil als
visitants de la
comarca

Projecte en fase de
comercialització
En funció de la
viabilitat, la
revista podria
veure la llum abans
de la primavera

premsa

Busquem
tenir
presència en
els mitjans de
comunicació

Tenim
relacions de
col.laboració
amb els principals
mitjans de la
comarca

Disposem
d’una
estratègia
de premsa
coordinada

marca

La marca
ha de ser
de consens
i, alhora,
ha de ser la
que millor
ens pugui
representar

Ha de
transmetre
els valors
compartits:
El Marc
Bernadich va
apuntar “Salt,
soul and wine”
en un article
recent

Estem
debatent
amb les
administracions,
cercant
complicitats
AMB consens

BagesImpuls!
pretén crear
un clima de
confiança entre
tots els actors
per fer possible
una visió
compartida

PRIORITATS

La narrativa de la
destinació ha de
ser coherent
i ha de gestionar
els temps de
la manera més
eficient possible

Els projectes
de comarca
han de sumar,
posant èmfasi les
qüestions de més
interès en cada
moment

model d’innovació
Col·laborativa CoExperience

ÀNGELS
del PROJECTE

ÀNGELS
del PROJECTE

A part de les
quotes dels
socis i inversions
puntuals per
part d’espònsors,
aquest projecte
no té cap font de
finançament fixe

Necessitem
Àngels del
projecte:
Empreses que
vulguin accelerar
la construcció
de la destinació
turística

BagesImpuls!
no ha de mantenir
cap estructura
Tots els diners
s’inverteixen
integrament en els
nostres projectes

ÀNGELS
del PROJECTE

Si volem tenir
presència i
culminar la
construcció
d’una marca, hem
d’impactar els
nostres públics
i això requereix
estratègia i
inversió

Si volem que el
Bages esdevingui
una destinació
turística de
primera ordre,
hem d’aconseguir
diners

BAGES impuls!
a BAGES TURISME

BAGES impuls!
a BAGES TURISME

Bages Turisme
està en procés de
constitució
Hem rebut
la següent
proposta de les
administracions:
/
Que BagesImpuls!
representi el
sector privat
Bages Turisme

Objectiu
/
facilitar
l’interlocució
i agilitzar els
processos
BagesImpuls!
és una entitat
aglutinadora del
sector privat per
definició

Dos esculls:
51% públic
35.000€ el primer any
50.000€ els anys següents
/
Bages Turisme és el camí
No n’hi ha altre
/
Tard o d’hora estarà 		
a punt
/
Nosaltres hi hem de ser

