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La Pineda aposta per convertir-se en un
destí turístic d'alta qualitat
Aquesta setmana s’ha presentat el Pla estratègic de l’activitat turística, un projecte ambiciós per convertir el municipi en un ‘Prestige còrner’
Cristina Serret
El Patronat Municipal de Turis
me de Vila-seca va presentar, el
passat dimecres i de març, el Pla
estratègic de l’activitat turística
del municipi Aquest treball, que
es va iniciar l'any 2015, ha servit
per analitzar la realitat de la des
tinació, fer-ne una diagnosi, de
terminar un objectiu per al futur
i establir les línies de treball per
aconseguir-lo.
Per a l’elaboració d’aquest pla
s'hacomptat amb la col·laboració
del PCT, el Parc Científic i Tecno
lògic de Turisme i Oci de Cata
lunya. Durant la presentació, el
responsable del seu Laboratori
d’Innovació i Intel·ligència Tu
rística, Jordi Calabuig, va explicar
que. fruit de l’estudi, s'ha fet una
proposta de singularització de la
destinació, per tal de convertir-la
en una destinació «Premium», o
d’alta qualitat.
«La nostra destinació està ple
nament consolidada en el seg
ment del turisme familiar i l’od.
Però els mercats turístics són
molt canviants, i hem de saber
identificar les noves tendències,
adaptar-nos als nous models i
buscar estratègies que donin res
posta a aquests canvis, que com
porten l’arribada de visitants de
diferents perfils, que busquen un
model de vacances concret», va
apuntar el president del Patronal
Municipal de Turisme de Vila
seca, Pere Segura.

L’objectiu a mitjà-llarg termini
és convertir la destinació en un
‘Perstige Comer’, marcat sobre
tot per l’alta qualitat de l’oferta
turística. Per tal d’aconseguir-ho,
s’han identificat un seguit de
segments turístics a potenciar
de manera específica, entre els
quals hi ha el turisme de golf. de
‘wellness’, de luxe. de creuers, de
joc, esportiu, 0 fins i tot l’enoturisme.
Per a aconseguir-ho s’ha
plantejat un pla d’actuació que

comporta 11 accions de base i 45
accions destinades, de manera
més concreta, als segments es
pecífics.

Grans línies de treball
Tot i que el gruix de les actuaci
ons encara no s’ha detallat, Jordi
Calabuig va explicar quatre de
les grans línies de treball plan
tejades: «hi ha una sèrie d’actu
acions transversals agrupades en
quatre paquets bàsics. La prime
ra fa referència a la comunicació,

el que estem fent és crear un re
lat nou per a Vila-seca. Timbé
plantegem accions relacionades
amb l’atractivitat, per exem
ple, tenint un pla de platges, ja
que aquestes són el nostre actiu
principal. En tercer lloc accions
que facin referència al producte,
creant productes combinats, ja
que no només tenim una oferta
d’acollida d’alta categoria, sinó
també espàs, parcs aquàtics, etc.
Pensem que la combinació de
tots aquests serveis ens poden

dotard’un avantatge significatiu.
Finalment, una altra qüestió im
portant és el paisatge urbà, per
tal de ser una destinació de pres
tigi hem fet propostes de millora
del paisatge urbà des del punt de
vista del mobiliari, l’estètica i la
gestió pública de l’espai».
Tot aquest plantejament s’ar
ticula al voltant dels que, per
als autors de l'estudi, són els
grans projectes de futur i que
han de permetre revaloritzar la
destinació. Es tracta del Centre

recreatiu i turístic (CRT), el fu
tur moll de creuers, el Celler i el
Castell de Vila-seca i l’espai que
en l’actualitat ocupen l’Aquopolis i Pacha a la Pineda. Precisa
ment aquesta zona, de prop de
20 hectàrees, va ser una de les
protagonistes de la presentació
del Pla estratègic, perquè, en pa
raules de l’alcalde, Josep Poblet,
simbolitza una manera de fer al
municipi «l’any 1987 s’inaugu
rava el primer parc aqüàtic de la
Costa Daurada, i allò ens va fer
sentir valents per anar a opera
cions superiors. Sense aquella
actuació audaç, de prop de 20
hectàrees d’ocupació al mig de la
ciutat, no ens hauríem vist amb
cor de fer altres projectes poste
riors». Poblet va afegir que a Vi
la-seca s’han viscut tres dècades
de planificació estratègica, i que
«si ara es pot plantejar aquest
nou pla és perquè venim d'una
estratègia validada de fa més de
trenta anys». Unes afirmacions
coincidents amb el pensament
d’Octavi Bono, Director General
de Turisme de la Generalitat de
Catalunya, que durant la presen
tació del Pla estratègic va assegu
rar que la planificació estratègica
és inútil si no va acompanyada
d’una visió estratègica, «i si hi
ha un lloc on això s’ha anat fent
de manera clara, aquest és Vila
seca». Bono va afegir que aquest
pla «no és un bolet que apareix
de cop i volta, sinó que servirà
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Pere Segura Xatruch

CEDIDES

President del Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca

«Les nacionalitats es dispersaran i cada cop
tindrem procedències més exòtiques»
Xatruch assegura que el turisme del futur serà canviant i cal treballar per no quedar desubicats

Segons l'estudi dut a terme,
la Pineda està plenament
consolidada en el turisme
familiar i d’od, i ara es
vol connectar amb altres
segments.

■ S'ha analitzatla
destinació, s’ha fet
un diagnòstic i s'han
establert objectius
■ Entre els segments a
potenciar hi ha el golf,
erwellness', el luxe,
l'esport o l'enoturisme
■ Amés de ser una
destinació de prestigi es
vol consolidar un model
sostenible de turisme

per acabar de tancar un cercle
que fa molt de temps que es va
començar, perquè estem en un
dels municipis amb més capaci
tat de saber què vol ser i pensar
què ha de fer per ser-ho».
Per la seva part. Pere Segura va
afegir que a més de ser una desti
nació de prestigi, també es busca
configurar model sostenible i
que garanteixi llocs de treball es
tables i qualificats.
L’acte de presentació va comp
tar amb representants del sector
turístic, com Carmen Mansilla,
del directora dels Serveis Terri
torials d'Empresa i Ocupació a la
demarcació de Tarragona; Marta
Nel·lo. Degana de la Facultat de
Turisme i Geografia de la Uni
versitat Rovira i Virgili, els mem
bres de la corporació municipal
de Vila-seca, els Patronats de Tu
risme de la Costa Daurada. Cam
brils, Reus i Salou, els membres
associats de la FEHT i diversos
representants del sector de l’oci
i la restauració de la destinació.

Cristina Serret
— En quin context es planteja
aquest Pla estratègic, i per què
es fe justament ara?
A la Pineda hi ha hagut canvis
molt profunds, i gràcies a tots
aquests canvis, a la feina que s'ha
fet els últims 25-30 anys, avui dia
podem fer plantejaments nous.
Sortim d’una posició en la qual
ens sentim confortables, però
amb l’ambició de millorar les
coses d’una manera constant.
Avui dia som un referent a la
Costa Daurada, formem pan del
pinyol de la Costa Daurada en
l’àmbit turístic. Som els segons
receptors de la taxa turística, fet
que vol dir que tenim una ofer
ta hotelera potent i de qualitat,
i això ha passat en aquestes úl
times tres dècades. Aquest és el
punt de partida. A partir d’aquí,
i d’una visió i un estudi fet per
la URV, ens plantegem nous ho
ritzons. en els quals volem ser el
màxim d’ambiciosos possible.
—Quin ha estat el procés d’ela
boració d'aquest estudi i amb
quins agents s'ha treballat?
Ha sigut un procés lent, perquè
tot procés de reflexió necessita
temps. Ha sigut pausat i reflexiu,
però sobretot ferm en la presa de
decisions. Và començar al se
tembre de 2015. quan ens vam
posar en contacte amb el Parc
de Turisme i Oci de Catalunya,
i vam intercanviar una sèrie de
reflexions, considerant que era
important ordenar tota una sèrie
d’idees. Per tant és un treball que
ha durat pràcticament un any i
mig. S’ha volgut que fos parti
cipatiu, amb la intervenció des
dels petits comerciants fins a les
grans cadenes hoteleres, parcs
temàtics, parcs aquàtics, camps
de golf. els cellers... tothom que
pensàvem que tenia alguna cosa
a dir en aquest Pla estratègic ha
estat convidat a manifestar les
seves opinions, a expressar les
seves necessitats i dir-nos com
veuen la destinació. S’ha procu
rat ser el més transversal pos
sible per no deixar ningú fora i
tenir totes les opinions.
— Quins són els punts forts de
la Pineda, turísticament par
lant, que els poden permetre
fer el salt que planteja el Pla
estratègic?
Els marca bastant el pla. Avui
dia la Pineda Platja és una desti
nació turística molt enfocada al
turisme familiar i l’oci, amb una
oferta hotelera de qualitat mitja
alta. Som una destinació que gai
rebé té tots els hotels de quatre

Si aconseguim
desestacionalitzar
el turisme crearem
llocs de treball
estables i de
qualitat
estrelles, i tenim l’únic hotel de
cinc estrelles de la Costa Dau
rada, i això és una fortalesa, te
nim una oferta hotelera de gran
qualitat. Tenim, a més. oferta de
‘wellness’, un camp de golf... i
totes aquestes fortaleses són les
que ens ajuden a enfocar la visió
estratègica.
— Un dels focus per fer el salt
qualitatiu és a la zona d’Aquopolis i Pacha. Què s’imaginen
que hi ha d’haver, en aquell
gran espai, quan quedi allibe
rat?
És una feina que s’ha de desen
volupar. Dins del Pla estratègic
hi ha quatre punts de palanca
que ens poden ajudar a arribar
als nostres objectius: el Centre
Recreatiu i Turístic, la nova ter
minal de creuers, tot el projecte
cultural que tenim en marxa
a Vila-seca i. com no, l’espai
Aquopolis. Tots ells ens donen
grans oportunitats per reposicionar-nos en el futur. En un futur
que cada cop és més competitiu
i canviant, i per tant constant
ment hem d’estar treballant per
no quedar desubicats. Respecte
a l’espai Aquoplis com a tal, a dia

d’avui no hi ha una idea concre
ta, però el que tenim clar és que
el qui hagi en el futur ha de ser
tant o més ambiciós que el que es
va determinar fe gairebé 30 anys.
Llavors era inimaginable visua
litzar un parc aquàtic en un fron
tal marítim tal com es va plante
jar. va ser no només audaç, sinó
també ambiciós. El projecte que
la ciutadania i els seus represen
tants polítics volen per al futur
ha de tenir un tarannà semblant.
— La Pineda forma part de la
marca Costa Daurada. Com s’hi
encabeix el seu Pla estratègic?
Aquest Pla estratègic és un pro
jecte de territori. No pretén ser
descontextualitzat, sabem on
som, som a la Costa Daurada i
ens sentim orgullosos de ser-hl
És un projecte inclusiu, cons
tantment treballem amb Cam
brils i Salou, i som plenament
conscients que, sense ells, serí
em pitjors. Per tant, no només
són els nostres aliats, sinó que
també són els nostres amics, i
prova d’això és que constant
ment treballem, en el pla con
junt, d’una manera coordinada i
en pro del territori. El nostre Pla
estratègic no vol ser una cosa
separada dels altres nuclis, sinó
complementària. El turista, quan
ve, no sap que a partir de la platja
del Racó comença Salou o Vila
seca. Ara estem parlant de fo
calizar en Vila-seca un turisme
de qualitat, perquè també volem

generar llocs de treballs estables
i de qualitat, i amb una visió a
mig-llarg termini, i no volem
anar descoordinats amb Salou i
Cambrils perquè, com he dit, no
només ens complementen, sinó
que també ens milloren.
— Aquesta voluntat de crear
llocs de treballs estables i de
qualitat és realista, tenint en
compte que estem parlant del
sector serveis?
SL El que hem d’intentar és pas
sar d’un turisme d’alta estacionalitat a un turisme més deses
tacional, ampliar la franja d’alta
ocupació tant com sigui possible,
i per fer-ho hem d'oferir no no
més clima, sinó serveis d’alta
qualitat, gastronomia, cultura,
esport-, per això al Pla estratègic
no treballem el turisme de sol i
platja, de fet ni s’esmenta, perquè
considerem que és transversal,
estem parlant de turisme de joc.
‘wellness’, esportiu, etc., amb la
finalitat de desestacionalitzar
el turisme i així generar llocs de
treball més estables, en lloc de
ser de tres mesos, seran de vuit o
nou mesos, o tot l’any. I si, a més,
els negocis són d’alta qualitat, fas
que la gent que hi treballa hagi de
tenir una formació i hagi de do
nar una qualitat al client que ens
visita.
— Al Pla estratègic es parla de
segments de turisme, però no
de nacionalitats.

No. perquè són molt canviants.
Fa uns anys el turisme que venia
era el rus, i ara ens vénen sobre
tot britànics. Les nacionalitats
del turisme van variant segons el
context econòmic i polític. Fins
ara, quan parlàvem de turisme
pensàvem en turisme en clau
europeu. Amb tots aquests pro
jectes que ara estem treballant,
com la nova terminal de creuers,
o els nous centres recreatius turítstics que van abocats a un tu
risme global, les nacionalitats es
dispersaran i cada cop tindrem
procedències més exòtiques que
ara no ens visiten. Potser ens
arribaran creueristes de la Xina
0 dels Estats Units, i seran nous
mercats que podrem treballar.
—Ara que el Pla ja està definit,
quin és el pas següent?
Ara toca implementar-lo. El Pla
estratègic té una durada de cinc
anys, però això no vol dir que en
cinc anys estigui tot fet, el que
determina és una visió molt clara
d’on volem anar, que és un turis
me d’alta qualitat, amb una mar
ca o concepte, el Prestige Comer,
1 ho volem assolir en el mig-llarg
termini I a partir d’aquí, imple
mentarem tantes accions com
sigui possible per assolir el nos
tre objectiu. El pla estratègic té
una durada de cinc anys però es
va revisant constantment, any
a any. Ara ve la part més difícil,
això és una primera etapa d’un
trajecte molt llarg.

