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ESTRATÈGIES TURÍSTIQUES

Sant Sadurní presenta el pla de
màrqueting i competitivitat turística
Josep Ros: 'Ningú li pot discutir a Sant Sadurní la capitalitat del cava. Es troba a menys d’una
hora de Barcelona i d’altres importants focus turístics com Sitges o la Costa Daurada, són
grans potencialitats que hem de saber aprofitar'
REDACCIÓ
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EL MÉS VIST A ECONOMIA
1

ICV-EUiA i CUP volen que s'anul'li el patronat de la fundació
Pinnae (/economia/doc/42668/icv-euia-i-cup-volen-quesanulli-el-patronat-de-la-fundacio-pinnae.html)

2

'El Penedès ha d'aconseguir trobar l'equilibri de ser terra de
pas entre Barcelona i Tarragona' (/economia/doc/42378/elpenedes-ha-daconseguir-trobar-lequilibri-de-ser-terra-depas-entre-barcelona-i-tarragona.html)

3

Àvia Remei: 'Si valorem més els aliments de fora que els
nostres de temporada, anem malament'
(/economia/doc/43065/avia-remei--si-valorem-mes-elsaliments-de-fora-que-els-nostres-de-temporada-anemmalament.html)

Ajuntament Sant Sadurní. Presentació del pla de màrqueting i competitivitat turística de
Sant Sadurní

4

La Cubanita serà present en 27 establiments durant la festa
major de Sitges (/economia/doc/43103/la-cubanita-sera-
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El Patronat de Turisme va presentar aquest dimarts el pla de
màrqueting i competitivitat turística de Sant Sadurní, un treball que
ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i executat per
l’empresa de consultoria turística Ros Development & Planning.
L’acte es va celebrar al celler de la Fassina de Can Guineu i va
comptar amb la participació de l’alcaldessa de Sant Sadurní i
presidenta del Patronat de Turisme, Susanna Mérida, el regidor de
Comerç i Turisme, Jep Bargalló, així com Ramon Riera, diputat
delegat de Turisme de la Diputació de Barcelona i alcalde de
Torrelavit; i Josep Ros, director general de Ros D&P. Una
quarantena de representants institucionals a nivell comarcal i
regional i del sector empresarial i comercial de la vila van assistir a la
presentació.

present-en-27-establiments-durant-la-festa-major-desitges.html)
5

Interrogant verema (/economia/doc/42129/interrogantverema.html)

6

Una verema engrescadora i amb molt de suc
(/economia/doc/43117/una-verema-engrescadora-i-ambmolt-de-suc.html)

7

Banc Sabadell planteja un ERO temporal per a 400
treballadors de Caixa Penedès (/economia/doc/42639/bancsabadell-planteja-un-ero-temporal-per-a-400-treballadors-decaixa-penedes.html)

8

Vilanova i la Geltrú aspira a captar entre 3.500 i 7.200
creueristes a l'any (/economia/doc/42014/vilanova-i-la-geltruaspira-a-captar-entre-3500-i-7200-creueristes-a-lany.html)

El document elaborat és un extens informe que inclou una diagnosi
de la realitat de Sant Sadurní i aporta les estratègies i pla d’acció a
curt i mig termini perquè Sant Sadurní pugui convertir-se en una
destinació turística.

9

(/economia/doc/42595/caixa-penedes-es-converteix-enfundacio-especial-pinnae.html)
10

Jep Bargalló va estendre la mà a tots els agents locals i comarcals
per “participar i treballar en xarxa, per tal de consensuar el full de
ruta perquè Sant Sadurní sigui una destinació turística madura”. En
aquest sentit també es va pronunciar Ramon Riera. “Amb la crisi el
turisme ha estat un dels sectors beneficiats. És important tenir una
guia per saber a on volem anar i amb quins objectius. Hi ha un gran

Caixa Penedès es converteix en Fundació Especial Pinnae

Calafell es trasllada de nou a l'època medieval
(/economia/doc/43269/calafell-es-trasllada-de-nou-a-lèpocamedieval.html)

potencial, cada any visiten les dues grans caves de Sant Sadurní
180.000 persones, però que difícilment entren a la vila”, va recordar.
“Cal fer esforços plegats per aconseguir un enoturisme de qualitat”.
Model de vila
Josep Ros va realitzar una extensa exposició acompanyada d’una
projecció per repassar algunes de les línies principals que traça el
pla de màrqueting i competitivitat turística. El director general de
l’empresa encarregada de l’elaboració de l’informe va insistir en la
necessitat d’acostar al visitant al nucli de Sant Sadurní i donar a la
vila un caràcter i una identitat que s’associïn plenament al cava.
“Ningú li pot discutir a Sant Sadurní la capitalitat del cava. Es troba a
menys d’una hora de Barcelona i d’altres importants focus turístics
com Sitges o la Costa Daurada, són grans potencialitats que hem de
saber aprofitar”, va insistir. “La vila s’ha de convertir en un aparador
del producte cava, ha de ser un poble amb encant, que ofereixi al
visitant una experiència”. En aquest sentit, Rosa va subratllar la
necessitat d’aprofitar recursos com el paisatge i l’entorn, dinamitzar el
centre urbà i adaptar l’oferta comercial, de restauració i de serveis.
“Per atraure el públic i que es quedi, Sant Sadurní ha de ser un
poble bonic i agradable per passejar”, va sentenciar. Ros va alertar
de la pèrdua de competitivitat del sector comercial, amb una oferta
molt orientada al mercat local i el dèficit d’allotjaments. També va
plantejar la necessitat de dissenyar un calendari de festes i
esdeveniments per trencar amb l’estacionalitat de les visites i una
major participació del sector privat.
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A la part final es va obrir un curt torn de paraula en què alguns dels
assistents van poder aportar algunes idees per rellançar i dinamitzar
el municipi.

Rodalies de Catalunya acaba d'anunciar que s'incrementa
l'oferta de trens al tram Mataró-Arenys de Mar,
principalment en direcció Barcelona

Susanna Mérida va ser l’encarregada de tancar l’acte abordant
algunes reflexions. L’alcaldessa va defensar l’aposta de l’actual equip
de govern per potenciar la dinamització econòmica i el foment de
l’ocupació del municipi i va repassar algunes de les iniciatives
realitzades en aquets mandat com el Centre de Serveis a les
Empreses. Mérida va plantejar als assistents si es creu en les
possibilitats d’un nou model econòmic per fer de Sant Sadurní una
destinació turística, si el sector privat participarà i es
responsabilitzarà en aquesta transformació, de la mà de
l’administració pública i les institucions i, en darrer terme, si es vol
preservar el dinamisme i la prosperitat que des de fa molts anys ha
caracteritzat el municipi.

Et sembla correcta l'oferta de trens que donen
servei a la teva comarca?
(/serveis/enquesta/338/et-sembla-correcte-lofertade-trens-que-donen-servei-a-la-tevacomarca.html)
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Primeres accions
L’elaboració del pla de màrqueting i competitivitat turística ja ha
activat algunes primeres actuacions, com la creació d’un pla integral
de senyalització o una nova imatge corporativa de Sant Sadurní.
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