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RESUM 

 

Plug Barceloneta és un projecte de turisme cultural que incideix en un barri de 

Barcelona socialment dèbil i orientat, des dels anys 90 del segle XX, al turisme fordista 

de sol i platja: la Barceloneta.  

El projecte es presenta en un context en què, malgrat la crisi econòmica actual, el 

turisme mostra una tendència a l’alça, el turisme cultural pren força i Barcelona se 

situa com una de les destinacions preferides d’Europa. 

Plug Barceloneta identifica i posa en valor el ric patrimoni cultural del barri i n’adapta 

determinats recursos a un ús turístic amb la finalitat de difondre’l i fer de la cultura una 

de les motivacions del turista que visita la Barceloneta. 

La pesca, la gastronomia, la història i la literatura són els eixos principals que 

estructuren el projecte, centrat en la vivència de noves experiències que busquen 

satisfer la demanda d’un turisme cultural i creatiu, cada vegada més present en el 

panorama turístic mundial. 

La idea i gestió de Plug Barceloneta són d’El gat de neó, una empresa cultural 

formada per un equip jove, emprenedor i amb experiència en l’àmbit del turisme 

cultural que, en aquesta ocasió, posa el seu gra de sorra al repte de mostrar al món la 

Barceloneta en tota la seva essència.   
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PRESENTACIÓ 

 

Hola, Barceloneta! 

 

El barri de la Barceloneta de la capital catalana ha potenciat l’activitat turística durant 

els últims anys com a factor clau per a la regeneració del barri; un fet gens estrany, ja 

que els beneficis econòmics, socials i, fins i tot, ambientals, que aporta el turisme a les 

societats receptores han quedat àmpliament demostrats en documents com la Carta 

del Turisme (OMT, 1985) o el Codi Ètic Mundial per al Turisme (OMT, 1999), que es 

poden consultar a l’annex d’aquest projecte. 

Tanmateix, encara ara es percep poca diversitat de productes turístics, fruit de l’èxit 

aclaparador del turisme de sol i platja característic dels anys 60 del segle XX a l’Estat 

espanyol. Tot i així, l’interès creixent en un desenvolupament turístic adequat a cada 

societat queda palès en la publicació, en els darrers anys, de diversos plans 

estratègics en matèria de turisme tant en àmbit internacional com estatal, autonòmic i 

municipal. 

Tal és el cas de Barcelona, una ciutat preocupada per atraure turisme i oferir-li un 

ventall de possibilitats al més ampli possible. Aquest projecte reforça les línies 

d’actuació dels plans estratègics municipals tot posant la cultura com a eix vertebrador 

de l’atracció turística. 

Plug Barceloneta sorgeix com una alternativa al desenvolupament turístic actual d’un 

dels barris de la ciutat que es troba en més perill d’exclusió social i que presenta un 

model turístic més endarrerit basat, fonamentalment, en el sol i platja. 

Aquest projecte vol posar en valor una Barceloneta en la seva essència, desendollada 

de les connotacions actuals de turisme massiu i marginació social, i més connectada al 

seu patrimoni cultural. Plug Barceloneta afavoreix la preservació i difusió dels valors 

d’identitat del barri i, per extensió, d’una part de Barcelona. 

Endolleu-vos-hi! 
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BASES CONTEXTUALS DEL PROJECTE 

 

Plug in! 

 

Les finalitats d’aquest projecte se centren en el barri de la Barceloneta però tenen 

ressò en el conjunt de la ciutat. Vegem-les: 

 Fomentar el turisme cultural de Barcelona i, concretament, del barri de la 

Barceloneta. 

 Posar en valor, conservar, promoure i difondre el patrimoni cultural de la 

Barceloneta com a element identitari del barri. 

 

El turisme cultural, clau per al desenvolupament econòmic, social i 

cultural 

 

La finalitat de fomentar el turisme cultural de Barcelona i, concretament, del barri de la 

Barceloneta, es justifica per la necessitat d’ampliar i, sobretot, diversificar l’oferta 

turística de la ciutat, especialment de la Barceloneta, que actualment presenta certs 

aspectes deficitaris, com la saturació en determinats llocs. 

El Pla estratègic metropolità de Barcelona “Barcelona. Visió 2020” reconeix el turisme 

com un dels pilars econòmics de la ciutat, juntament amb les empreses i l’economia 

del coneixement. D’altra banda, la Declaració de Friburg sobre els drets culturals 

assumeix el turisme i la cultura com a motor per a l’eradicació de la pobresa i per al 

desenvolupament econòmic i social. En un context, doncs, de deslocalització 

d’empreses i de retallades econòmiques en educació i investigació, cal fer una aposta 

clara per posar en valor els recursos turístics i culturals de la ciutat. 

Malgrat la crisi mundial, les dades de l’OMT1 indiquen una tendència favorable al 

creixement del turisme i situen Catalunya com una de les destinacions de l’Estat 

espanyol amb millors perspectives, especialment en un context d’apogeu del turisme 

urbà. En aquest marc, i coincidint amb la línia d’actuació del Pla estratègic de Cultura 

de Barcelona de projectar la ciutat com a plataforma de promoció internacional, la unió 

dels sectors turístic i cultural és fonamental pel seu desenvolupament. 

                                                           
1 OMT: Organització Mundial del Turisme. 



7 
 

Val a dir, també, que la promoció del turisme cultural a Barcelona compta amb el 

suport absolut de la ciutadania (97,4%), d’acord amb les dades de l’enquesta 

elaborada per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2010. 

D’altra banda, la finalitat de posar en valor, conservar, promoure i difondre el patrimoni 

cultural de la Barceloneta com a element identitari del barri es justifica, seguint les 

paraules de Troitiño Vinuesa (2003), perquè la revalorización estética, simbólica y 

turística del patrimonio cultural puede servir para cohesionar la sociedad local y 

reforzar sus señas de identidad. En una zona socialment dèbil com la Barceloneta i 

sovint oblidada per les polítiques culturals públiques, posar en valor el seu patrimoni és 

un reconeixement al seu paper en el passat, present i futur de la ciutat i suposa un 

impuls cap endavant per determinats grups socials en perill d’exclusió, a qui se’ls 

reforça els lligams emocionals amb el barri i amb els seus veïns i veïnes. 

La Barceloneta compta amb un patrimoni cultural de primer ordre que mostra no 

només la seva història sinó que també explica fets que van tenir transcendència en el 

conjunt de la ciutat, com és el cas de la construcció de la ciutadella militar i els efectes 

que va tenir en la població. 

Convé recordar que el patrimoni cultural no només tracta de monuments i llocs sinó 

que també inclou intangibilitat, tal com reconeix la Carta Internacional sobre Turisme 

Cultural d’ICOMOS2 (1999), com és el cas de les tradicions passades i presents, que 

en aquest barri tenen tant pes. 

Mitjançant la posada en valor, la conservació, promoció i difusió del patrimoni cultural 

es contribueix a la consecució de l’objectiu del Pla Estratègic de Turisme de Barcelona 

d’aconseguir que el barri esdevingui objecte turístic, al mateix temps que es vetlla per 

la construcció de la identitat del territori i pel sentiment de pertinença al barri. 

Plug Barceloneta també dóna resposta al camp d’actuació de dinamització social i 

econòmica del Pla de Barris de la Barceloneta, en què destaca el programa de cultura 

popular per posar en valor el patrimoni cultural i la identitat de la Barceloneta, tot 

recuperant-ne la memòria històrica. 

Aquest projecte identifica els elements patrimonials de la Barceloneta, els posa en 

valor i els adapta per a l’ús turístic a fi de donar a conèixer la història i la cultura d’un 

barri sovint oblidat. 

 

  

                                                           
2 Vegeu document complet a l’annex del projecte (pàg. 73). 
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La Barceloneta, porta oberta al turisme cultural 

 

La Barceloneta és un barri del districte de Ciutat Vella de Barcelona, juntament amb 

els barris del Raval, el Gòtic i Sant Pere i Santa Caterina i la Ribera, que es delimita 

pel Passeig Joan de Borbó, el carrer de la Drassana, la platja de la Barceloneta, el 

Parc de la Barceloneta i el carrer del Doctor Aiguader.  

 

Plànol de la Barceloneta 

 

La seva superfície representa tan sols l’1% de la superfície de Barcelona; és, per tant, 

un barri de petites dimensions, però ofereix un ampli ventall de possibilitats al turisme 

de Barcelona, entre les quals destaca més d’un quilòmetre de platja i una potent oferta 

gastronòmica que ha creat, fins i tot, una marca pròpia: “Cuina Barceloneta”. Altres 

recursos turístics són els següents: 

 Allotjament en establiments hotelers i no hotelers (habitatges d’ús turístic) 

 Bars i restaurants 

 Comerços 

 Mercat i comerços d’alimentació 

 Monuments i espais per visitar 

 Platja i centre de la platja 

 Port esportiu 

 Rutes i visites guiades 

 Turisme actiu (esports: lloguer de taules de surf, bicicletes, marxa nòrdica, 

patinatge, etc.) 

 Viniteques 
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El barri compta amb bones infraestructures. A banda de les més bàsiques, com un bon 

sistema de clavegueram, centres d’atenció mèdica, etc.; destaca la varietat d'accessos 

i mitjans de transport. Com a barri barceloní, disposa del transport que connecta la 

ciutat amb l’exterior: transport aeri (Aeroport del Prat), terrestre (xarxa d’autopistes i 

ferroviària) i marítim (Port de Barcelona). La xarxa de transport públic de la ciutat 

(TMB) permet l’accés al barri, tot i que la seva proximitat amb el centre de la ciutat en 

facilita l’accés a peu. 

La diversitat cultural es fa palesa no només per la població immigrada que viu de 

manera estable al barri (29% dels veïns i veïnes) sinó també per un ingent nombre de 

visitants ocasionals, ja que la Barceloneta és un dels principals llocs turístics de la 

ciutat. 

Malgrat que no disposi d’una àmplia oferta hotelera, els habitatges d’ús turístic han 

experimentat tal creixement al barri que s’ha fet necessària una regulació d’aquest 

tipus d’habitatge (Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges 

d'ús turístic). Amb barris tan visitats com aquest no és d’estranyar que Barcelona se 

situï, juntament amb Madrid, al capdavant de l’oferta hotelera del conjunt de l’estat 

espanyol, tant pel que fa al nombre d’establiments hotelers, al nombre de places com 

també a la mitjana de pernoctacions (gairebé 6 nits, l’any 20103) . 

En aquest context, les dades d’ocupació estan en harmonia amb la realitat del barri: 

una quarta part dels veïns i veïnes ocupats ho fa en el sector serveis i en comerços, ja 

que des dels anys 80 del segle XX s’ha vist en el turisme una oportunitat de superar el 

risc de degradació d’un dels barris més fràgils socialment, amb menor nivell d’estudis i 

amb un índex elevat d’envelliment. 

Tot i la bona acollida del turisme, bona part de la població de Ciutat Vella (30%) en 

critica una mala gestió que ha dut aglomeracions, superpoblació, incivisme i turisme de 

borratxera, entre d’altres efectes negatius. Aquestes dades mostren com la relació 

entre turistes i residents no acaba de ser del tot satisfactòria però la població local creu 

que una bona sortida a aquesta mala relació passa per fomentar el turisme cultural 

(97,4%) i de qualitat (90,1%): amb la visita d’un turista d’estatus mitjà-alt i amb un bon 

nivell econòmic (generalment de professió liberal) i d’estudis, la ciutat obtindria no 

només beneficis econòmics sinó també sòcioculturals.  

La Barceloneta és un barri ple d’història4 i de recursos culturals dels quals la població 

local se n’enorgulleix però fins ara no s’ha vist una voluntat massa clara d’impulsar la 

                                                           
3 Hi ha una gran diferència de la mitjana de l’estada entre els turistes estrangers (8,2) i espanyols (3,7). 
4 Vegeu el text d’elaboració pròpia “Recordant la Barceloneta”, a l’annex d’aquest projecte (pàg. 58).. 
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cultura del barri més enllà del seu perímetre. De fet, si fem una ullada al web de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya i, més concretament, de l’Ajuntament de 

Barcelona, no hi ha ni una sola referència a la Barceloneta. 

Tot i així, en els darrers anys han sorgit associacions culturals que reivindiquen la 

conservació i la difusió del patrimoni, com és el cas de Barceloneta + història o 

l’associació cultural La Fraternitat, que han publicat una guia que assenyala 12 indrets 

patrimoni cultural de la Barceloneta per poder fer a peu individualment. Paral·lelament, 

altres equipaments ja existents comencen a mostrar interès en aquest barri pescador, 

com és el cas d’algun centre cívic (com el centre cívic Pere Pruna, que organitza 

itineraris culturals per la Barceloneta) o bé establiments de restauració que, units, han 

creat la marca “Cuina Barceloneta”. 

Altres mostres de la recuperació de la cultura del barri les veiem en el Pla comunitari 

de la Barceloneta, que ha creat una comissió específica en matèria cultural; la mateixa 

biblioteca La Fraternitat, que compta amb un fons documental especialitzat en el barri; 

el Centre Cívic de la Barceloneta, que participa activament en les festivitats de la zona; 

o el mateix grup de treball de cultura del Pla de barris de la Barceloneta, el qual 

adquireix una dimensió que va més enllà de l’estricte Pla de barris. 

Entre els recursos culturals5 de la Barceloneta es poden trobar els següents: 

Centre històric 

 Sant Miquel del Port 

 Casa del Porró 

Patrimoni industrial 

 Arc d’accés a la Maquinista Terrestre i Marítima 

 Pont-grua de la Maquinista i xemeneia 

 Torres de les Aigües, Catalana de Gas 

 Pavelló d’oficines de la Catalana de Gas 

Patrimoni cooperatiu 

 Cooperativa La Fraternitat 

 Real Montepío 

 Cooperativa Popular Obrera Siglo XX 

 

                                                           
5 Aquest inventari inclou els recursos exclusivament culturals. Cal tenir en compte que no tots els recursos culturals són 
adequats per a l’ús turístic. 
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Patrimoni marítim 

 Torre del rellotge 

 Torre de Sant Sebastià 

 Palau de Mar 

Patrimoni contemporani 

 Casa Coderch 

 Torre Marenostrum 

 Mercat de la Barceloneta 

 Bloc dels Pescadors 

Patrimoni intangible 

 Cors 

 Carnestoltes 

 Caramelles 

 Diables 

 Nit del foc 

 Gegants 

Altres aspectes a tenir en compte 

 Equipaments culturals 

o Centre cívic Barceloneta 

o Biblioteca Fraternitat 

o Llibreries (Negra y Criminal) 

 

 Associacions culturals 

o Associació cultural La Fraternitat 

o Associació cultural Barceloneta + història 

o Associació cultural Castells de la Muntanya 

o Associació de geganters, grallers i bestiari 

o Diables de la Barceloneta 
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El turisme cultural vist per la llei 

 

Les dades exposades anteriorment mostren com la Barceloneta és un dels barris que 

atrau més turistes de la ciutat i, al mateix temps, disposa d’un patrimoni cultural que 

cal conservar, protegir i difondre. Prenent com a base el dret d’accés a la cultura que 

es defensa a la Constitució espanyola (art. 44), que en aquest projecte extrapolem a la 

població turista (nacional i internacional), cal tenir en compte les polítiques que 

promouen un desenvolupament sostenible del turisme que permeten la difusió i gaudi 

dels recursos culturals per al turisme al mateix temps que vetllen per la protecció i 

conservació del patrimoni. 

La necessitat de dur a terme un desenvolupament sostenible del turisme cultural que 

respecti la capacitat de càrrega dels recursos patrimonials i les destinacions es recull 

en documentació diversa com cartes internacionals (Carta Internacional sobre Turisme 

Cultural; ICOMOS, 1999), declaracions (Declaració de Barcelona de la Conferència 

Euromediterrània, 1995 ) i textos legislatius (Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de 

Catalunya), que alerten de la necessitat de conservar, protegir i difondre les 

expressions culturals així com també de desenvolupar un turisme respectuós amb la 

destinació. La mateixa Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, regula 

l’ordenació i promoció del turisme. 

Per garantir la sostenibilitat del turisme cal tenir present la legislació específica en 

matèria cultural a fi de vetllar per la protecció i conservació del patrimoni. En àmbit 

estatal destaca, pel cas que ens ocupa, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español i, fins i tot, la futura Ley de Mecenazgo, actualment en fase 

d’elaboració. A Catalunya, l’acatament de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 

patrimoni cultural català així com també de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i 

protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural és 

fonamental per al desenvolupament d’aquest projecte. 

 

I el mercat, què hi diu? 

 

Tot i el context de crisi en què vivim, les dades més recents de l’OMT6 mostren que la 

tendència del turisme internacional per a l’any 2012 és d’un creixement d’entre el 3 i el 

4%. A Espanya, les previsions per a l’any 2012 segueixen essent de creixement, 

                                                           
6 Dades de l’OMT de març de 2012. 
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malgrat que a un ritme lleugerament desaccelerat respecte al 2011, en què els fets 

succeïts en l’anomenada Primavera àrab va implicar un fort augment dels 

desplaçaments turístics cap al país. 

Amb relació al turisme cultural, Catalunya és la destinació preferida dels turistes 

internacionals que viatgen a l’Estat espanyol, i la segona comunitat autònoma més 

visitada pel turisme nacional. 

Tot indica, doncs, que Barcelona i, per tant, també el barri de la Barceloneta, acolliran 

un bon nombre de persones interessades en el turisme de la ciutat. En aquest context, 

convé impulsar una diversificació de l’oferta turísticocultural per evitar aglomeracions 

en determinats recursos i afavorir, així, tant l’experiència del visitant com la 

convivència entre visitants i residents. 

 

Plug Barceloneta en el context d’altres polítiques 

 

Aquest projecte es presenta com una alternativa innovadora al turisme actual de la 

Barceloneta que reforça les polítiques econòmiques, turístiques i culturals que es duen 

a terme des de la municipalitat. 

El Pla estratègic metropolità de Barcelona (PEMB) “Barcelona. Visió 2020” posa 

especial atenció al turisme com a creador d’ocupació i d’impacte transversal amb 

altres sectors econòmics. Aquest projecte destaca no només l’impacte econòmic 

transversal del turisme sinó el treball horitzontal amb altres sectors, especialment amb 

el cultural. D’aquesta manera es garanteix, com pretén el PEMB, la potenciació d’un 

turisme de qualitat, d’èxit i de valor diferencial. 

La posada en valor del patrimoni de la Barceloneta dóna protagonisme a les persones 

del barri, que organitzen, participen i s'identifiquen amb el seu patrimoni intangible, 

com són les seves tradicions. Aquest accent en el barri i en les persones, la inclusió 

dels col·lectius més desafavorits en l'aposta per la cultura i la seva voluntat d’un 

internacionalisme sostenible que s'obre cap a enfora al mateix temps que preserva la 

identitat del barri forma part del model turístic desitjat del Pla Estratègic de Turisme de 

Barcelona, que posa l'accent en el turisme com a motor econòmic i potencia l’ús 

turístic dels barris al mateix temps que es respecta la cultura i costums de la societat 

local. 

En l’àmbit cultural, el Pla estratègic de Cultura de Barcelona treballa per la recuperació 

de la memòria històrica i pel foment de la cultura popular i tradicional dels barris, de la 
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mateixa manera que també ho fa el Pla de Barris de la Barceloneta. Al mateix temps, 

té com a línia d’actuació projectar la ciutat com a plataforma de promoció internacional, 

tot reforçant les sinergies entre els sectors cultural i turístic. Com més es fomenti la 

cultura en l’àmbit internacional, més connexions es podran establir més enllà de les 

nostres fronteres i més s’afavorirà, així, el turisme cultural. 

De la mateixa manera, l’organització impulsora del projecte, El gat de neó7, té com a 

prioritat investigar, recuperar, fomentar i difondre el patrimoni de les cultures, ja que 

entenem que el seu oblit en posa en perill la supervivència. Mitjançant el treball en 

xarxa amb altres entitats es pretén posar en valor la cultura de les comunitats per 

afavorir el coneixement, el diàleg i la pau. 

 

La regeneració urbana del turisme cultural 

 

La contribució del turisme cultural al desenvolupament és tal que aquest sector s’ha 

convertit en el principal motor econòmic mundial. Els beneficis que aporta, ja siguin 

directes (ingressos provinents de la despesa turística, ocupació) o indirectes 

(inversions o desenvolupament d’altres sectors, com és el cas del sector serveis), són 

de tal envergadura que fins i tot alguns autors, com Anne Boucher, li atribueixen un 

paper destacat en la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. 

A Espanya, concretament, l’aportació del turisme al PIB és de l’11%. Val a dir que 

Catalunya és la comunitat autònoma que més aporta a la riquesa turística d’Espanya i, 

per tant, Barcelona juga un paper destacat en la consecució d’aquests beneficis. 

A banda de les aportacions a la riquesa general d’un país, el turisme cultural també és 

motor de regeneració urbana i transformació social, com va succeir, per exemple, al 

barri del Raval de Barcelona o, en àmbit internacional, a la ciutat de Glasgow, per 

anomenar alguns exemples. Vegem-ho: 

Barri de tradició obrera, de concentració de persones immigrades i de pobresa, el 

Raval es va convertir en un ghetto de la ciutat. Als anys 80 del segle XX es va iniciar la 

revitalització del barri mitjançant la creació d’un eix cultural que contindria un conjunt 

d’equipaments culturals per canviar la fesomia del barri. Alguns exemples d’aquests 

equipaments són universitats (facultat de Comunicació Audiovisual i d’Història), 

centres culturals (CCCB), museus (MACBA), llibreries, biblioteques, galeries d’art, 

tallers d’artistes, etc. La primera fase es va realitzar a la zona nord del barri i 

                                                           
7 Vegeu informació específica de l’empresa cultural impulsora del projecte a l’apartat “El gat de neó” (pàg. 18). 
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actualment ja s’ha cobert la zona sud, amb la recent inauguració de la Filmoteca de 

Catalunya a la Rambla del Raval. El projecte, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, 

va comptar amb finançament i suport de l’Administració i dels agents privats, ja que 

algunes de les institucions situades al barri són de caire privat. Mitjançant la difusió 

pròpia de l’Administració i dels equipaments culturals implicats, així com també amb la 

implicació del sector turístic, el Raval s’ha convertit actualment en un barri amb un fort 

atractiu turístic, tot i que la integració de la població local amb la població visitant no 

s’ha produït, encara, de manera satisfactòria. 

En l’àmbit internacional, trobem un exemple de regeneració urbana mitjançant el 

turisme cultural en la denominació de Glasgow com a Ciutat Europea de la Cultura, 

l'any 1990. Per dur a terme el projecte l'Ajuntament de Glasgow, impulsor de la 

iniciativa, va crear un comitè específic per al desenvolupament de la política cultural 

que va comptar, des dels inicis, amb la Comissió de Turisme. Aquest esdeveniment va 

suposar l'augment del turisme i el canvi de la imatge de Glasgow, que potenciava els 

artistes i les infraestructures culturals. 

En el cas de la Barceloneta, el barri disposa d’equipaments i associacions culturals 

que, si bé no actuen en matèria turística, intervenen directament en la recuperació i 

difusió del patrimoni i, per tant, cal tenir-los en compte. 

El centre cívic Barceloneta, a banda d’acollir exposicions i promoure les festivitats del 

barri, ofereix una àmplia programació de cursos i tallers in situ que tracten diversos 

àmbits, com la dansa, les arts visuals, l’escriptura, etc. Les seves activitats són portes 

endins i no té competències en matèria turística, però promou les festivitats del barri, a 

les quals assisteix públic d’arreu. 

La biblioteca La Fraternitat és un equipament que pertany a la Xarxa de Biblioteques 

de la Diputació de Barcelona i compta amb un important fons documental sobre el 

barri. La seva activitat principal és el foment de la lectura i garantir l’oci cultural dels 

ciutadans per afavorir el diàleg, la cohesió social i el desenvolupament del barri. 

Realitza una tasca fonamental en la difusió de la història del barri però ho fa més 

mitjançant publicacions que es poden consultar a la mateixa biblioteca que no pas amb 

l’organització d’activitats. 

La llibreria Negra y Criminal és la llibreria especialitzada en novel·la negra a Barcelona 

i un referent internacional en aquest gènere; en promou la lectura dins i fora la llibreria, 

ja que col·labora en concursos de novel·la negra, en la setmana BCNegra de la ciutat 

i, de manera estable, organitza trobades amb autors i activitats obertes a tothom per 

fomentar el gust per la novel·la negra, com fa cada dissabte, quan combina novel·la, 
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musclos i vi per a totes les persones assistents. És un referent cultural que té ressò no 

només al barri sinó a tota la ciutat i, fins i tot, en àmbit estatal. 

Les associacions culturals La Fraternitat i Barceloneta + història vetllen per la 

recuperació de la memòria històrica del barri i desenvolupen tasques d’investigació i 

difusió del patrimoni del barri, malgrat que no organitzen activitats. De manera més 

específica l'Associació de geganters, grallers i bestiari de la Barceloneta vetlla pel 

manteniment i sortida des gegants del barri, de la mateixa manera que els Diables de 

la Barceloneta contribueixen a la cultura popular del barri amb la celebració 

d'espectacles de foc. 

Aquests equipaments i associacions vetllen pel desenvolupament cultural del barri des 

de diversos vessants. Vegem què podem aportar nosaltres, El gat de neó, en aquest 

projecte. 

 

El naixement del projecte 

 

Plug Barceloneta per iniciativa de l’empresa cultural El gat de neó, per donar resposta 

a una necessitat del barri de projectar una imatge positiva de la Barceloneta, que en 

potenciï la cultura més enllà del seu perímetre. 

D’una banda, la difusió mediàtica del barri té tendència a oferir una imatge negativa i 

degradada de la zona. Concretament, un programa de televisió emès l’any 2009 que 

presentava una Barceloneta notablement marginal, va ser el detonant d’una onada de 

queixes dels veïns, cansats que s’associés el barri a marginació i misèria. 

D’altra banda, la preocupació de l’Ajuntament de Barcelona per millorar el barri, 

reflectida en la inclusió de la Barceloneta al Pla de Barris, mostra la necessitat 

d’adequació de la zona, fet que en facilita, entre d’altres coses, el seu ús turístic per 

contribuir a la dinamització socioeconòmica del barri, prevista en el mateix Pla. 

En aquest context, El gat de neó es proposa presentar Plug Barceloneta als serveis 

turístics i culturals del barri, així com també al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, 

per fomentar el turisme cultural de la Barceloneta. 

 



17 
 

Èxits i fracassos del turisme cultural 

 

Tot i que es percep una voluntat d’impulsar el turisme cultural especialment en nuclis 

urbans, no totes les iniciatives han obtingut bons resultats. 

Alguns projectes han fracassat a causa de la sobresaturació de la capacitat de càrrega 

o de la manca de mesures de seguretat, com es veu en la pesca-turisme; en altres 

casos la sobreoferta d’un mateix producte turísticocultural ha dut al fracàs d’iniciatives 

idèntiques a les anteriors, com és el cas de la saturació d’oferta d’itineraris urbans. 

Altres motius que impedeixen que un projecte aconsegueixi els resultats esperats és la 

manca d’una bona estratègia de màrqueting i d’apropament dels continguts als 

turistes, com ha succeït en casos de turisme gastronòmic i literari respectivament. 

Afortunadament, però, destaquen iniciatives exitoses, com és la pesca-turisme de 

Cambrils, per exemple, que fa temps que té presència en aquesta localitat i dóna un 

nou ús a un dels atractius turístics principals: el port. Actualment, hi ha nombroses 

empreses que es dediquen al pesca-turisme a Cambrils. 

El turisme gastronòmic és un sector que està en auge des que s’ha pres consciència 

que la cuina és molt més que aliment. En aquest sentit, iniciatives com les Cook&Taste 

o l’Espai Boisà, que ofereixen no només tallers de cuina en què després els turistes 

poden degustar allò que ells mateixos han preparat sinó que també proposen visites 

guiades al Mercat de la Boqueria per conèixer els productes locals de primera mà i 

aprendre a comprar-los, tenen cada vegada més demanda entre el turisme creatiu. 

La literatura també comença a estar present entre l’oferta turística, generalment en 

forma de rutes literàries (les rutes de La Catedral del Mar o L’Ombra del Vent són ben 

conegudes, a Barcelona). Amb relació a la novel·la negra, Suècia proposa una oferta 

de rutes literàries pels escenaris dels crims que corren entre les seves pàgines. La 

revalorització recent de la novel·la negra mostra una tendència a l’alça d’aquest sector. 

Barcelona és una ciutat on cada dia es pot veure un itinerari urbà amb un grup de 

turistes. Si bé aquest fet ha estat, de vegades, motiu de fracàs de noves iniciatives que 

repeteixen els mateixos patrons, també és una mostra de l’èxit d’aquestes rutes. Un 

exemple clar el trobem en la Ruta del Modernisme, que atrau tan turistes com 

residents. La clau està, sens dubte, en l’originalitat, tal com es pot veure en temàtiques 

tan curioses com la Ruta dels cementiris. 

Plug Barceloneta té en compte els antecedents de les actuacions que proposa per 

adequar el projecte a la realitat territorial i turística. 
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El gat de neó 

 

Plug Barceloneta està pensat i dissenyat per El gat de neó, una empresa cultural 

SLNE que es va crear l’any 2011 amb la finalitat de donar resposta a les necessitats 

culturals dels territoris mitjançant el desenvolupament de projectes que investiguin i 

posin en valor el patrimoni cultural, tot vetllant per la seva protecció, conservació, i 

difusió. Entre els projectes desenvolupats anteriorment destaca la recuperació cultural 

dels barris de Sants i del Poblenou de Barcelona, amb els quals hem aconseguit no 

només dinamitzar l’activitat cultural dels barris sinó fer-los visibles i visitables per al 

turisme. D’aquesta manera, hem aconseguit el reconeixement de l’empresa entre els 

agents amb qui hem treballat (tant públics com privats), fet que ens dóna la seguretat 

per elaborar i desenvolupar el projecte que presentem. 

El gat de neó va sorgir per iniciativa d’un equip modest de persones joves que 

compartim la inquietud comuna de recuperar el patrimoni cultural i de dur a terme una 

bona gestió del turisme. La nostra vitalitat i entusiasme ens impulsa a fer projectes 

creatius al mateix temps que flexibles, ja que la nostra experiència professional en 

diversos sectors, d’acord amb la varietat de formació dels membres de l’equip (gestors 

culturals, especialistes en turisme i especialistes en comunicació) ens fa coneixedors i 

coneixedores dels diversos aspectes que tractem en els nostres projectes. La varietat 

dels nostres perfils professionals fa que tinguem una bona cartera de contactes en 

diversos sectors i puguem contactar el personal més adequat per donar un valor afegit 

a aquells aspectes que creiem convenients. 

Som un equip cohesionat i creem bones dinàmiques de treball i coordinació, tant pel 

que fa a l’organització interna com a les relacions externes, ja que ens caracteritza un 

sentit de coresponsabilitat en les tasques que desenvolupem. 

Amb relació a la comunicació, l’experta en temes de comunicació d’El gat de neó 

garanteix una bona difusió del projecte en els diversos mitjans de comunicació, 

impresos i digitals, així com també a través de les xarxes socials, gràcies al seu 

coneixement de les TIC. 

El gat de neó compta, doncs, amb els mitjans i la capacitat necessaris perquè Plug 

Barceloneta sigui un èxit. 
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Diagnòstic 

 

El desenvolupament turístic tradicional de l’Estat espanyol basat fonamentalment en el 

turisme de sol i platja fa que, fins fa poc, no hi hagi hagut unes estratègies clares de 

desenvolupament turístic. L’esgotament progressiu d’aquest model, juntament amb 

l’anhel dels turistes de viure experiències enriquidores, ha permès el desenvolupament 

progressiu del turisme cultural. 

La demanda, cada vegada major, d’aquest tipus de turisme, juntament amb les 

previsions del desenvolupament turístic a escala mundial i, concretament, a Catalunya, 

afavoreixen un entorn propici per desenvolupar un projecte de turisme cultural a 

Barcelona, una de les destinacions favorites d’Europa. 

Fa uns anys que Barcelona proposa una oferta de turisme cultural, com va fer, el 2002, 

amb l’any internacional Gaudí; però encara hi ha determinades zones que es basen en 

un model fordista del turisme, com és el cas de la Barceloneta, en què el sol, la platja i 

el turisme de borratxera juguen un paper encara massa destacat. 

Aquesta poca preocupació per un desenvolupament sostenible del turisme al barri ha 

intensificat una mala convivència entre turistes i residents i ha fet augmentar, també, la 

inseguretat ciutadana. Aquest perill de degradació de la zona ha començat a 

preocupar les institucions catalanes, que han impulsat el Pla de barris de la 

Barceloneta per donar-li un impuls econòmic i social que, a banda de tractar aspectes 

com l’espai públic, l’habitatge o el medi ambient, ha creat una comissió específica de 

cultura per a la dinamització del barri. Prenent com a base aquesta punta de l’iceberg, 

hem volgut reforçar la tasca del Pla de barris amb un projecte que permeti recuperar el 

patrimoni cultural de la Barceloneta al mateix temps que el difon entre ciutadans i 

turistes, tot afavorint, així, la convivència entre uns i altres i propiciant la recuperació 

econòmica i social d’un barri socialment fràgil, envellit i on una quarta part dels veïns i 

veïnes treballen en el sector serveis i comerços. 

Amb aquest projecte no només es reforça el Pla de barris de la Barceloneta sinó que 

també es dóna impuls a les línies estratègiques de turisme i cultura de l’Ajuntament de 

Barcelona, tot promocionant el desenvolupament del turisme, especialment en els 

barris, al mateix temps que es vetlla per la investigació i la recuperació del patrimoni 

cultural. 

Actualment ja hi ha diverses associacions que es dediquen a posar en valor el 

patrimoni cultural de la Barceloneta. Plug Barceloneta aprèn del seu treball, l’incorpora 
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i fa una proposta ampliada, adaptada no només als veïns i veïnes del barri i la ciutat 

sinó també als visitants forans. 

S’ha de tenir en compte que no tots els recursos culturals es poden adequar a l’ús 

turístic; per fer-ho cal respectar una sèrie de recomanacions, normatives i declaracions 

que posen l’accent en la garantia de protecció i conservació del patrimoni cultural com 

a prioritat davant el seu ús turístic. Per aquest motiu, aquesta proposta pren com a 

base la legislació vigent i la capacitat de càrrega del territori per vetllar per un 

desenvolupament sostenible del turisme. Per això cal, també, fer una ullada a altres 

experiències de turisme cultural com a regeneració d’un territori, de les quals es 

consideren els seus aspectes positius, per extrapolar-los; i negatius, per evitar-los. 

Plug Barceloneta el duu a terme l’empresa cultural El gat de neó que, amb un equip 

modest, jove, dinàmic, creatiu i professional, vol donar resposta a les necessitats 

culturals de la societat per afavorir la comprensió, el diàleg i la pau dels pobles. 

Endolleu-vos a Plug Barceloneta! 

 

Anàlisi DAFO 

 

De manera sintetitzada, els elements més destacables de les bases contextuals del 

projecte es poden veure en el quadre de la pàgina següent, que mostra les amenaces, 

oportunitats, debilitats i fortaleses amb què es troba el projecte. 
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AMENACES OPORTUNITATS 

 
Món 
- Crisi econòmica 
 
Barcelona 
- Escasses estratègies de 
desenvolupament turístic 
- Saturació turística en determinats llocs 
 
Barceloneta 
- Domini actual del turisme fordista 
- Barri dèbil econòmicament i social 
- Poc valor i difusió del patrimoni cultural 
 

 
Món 
- Previsions favorables amb relació al 
turisme 
- Turisme: pilar per al desenvolupament 
econòmic 
- Auge del turisme cultural 
 
Barcelona 
- Una de les destinacions preferides 
d’Europa 
 
Barceloneta 
- Riquesa en patrimoni cultural 
- Serveis turístics consolidats 
- Impuls econòmic i social per part de 
l’Administració 
- Voluntat popular d’impulsar el turisme 
cultural 
 

DEBILITATS FORTALESES 

 
- Competència: associacions culturals al 
barri que posen en valor el seu patrimoni 
( mitjançant la creativitat aportem noves 
propostes i ens adrecem al turisme 
cultural) 
 
- Crítiques actuals de la gestió del turisme 
a Ciutat Vella ( treballem de manera 
transversal amb altres agents per garantir 
un millor servei i vetllem pel respecte de 
la capacitat de càrrega, en tots els seus 
aspectes) 

 
- Diversifiquem i descentralitzem l’oferta 
turística 
- Posem en valor el patrimoni cultural del 
barri 
- Impulsem el turisme cultural i de qualitat 
al barri 
- Treballem de manera transversal amb 
altres agents per oferir un servei més 
complet 
- Afavorim el sentiment de pertinença 
dels veïns/es al barri 
- Equip jove, dinàmic, creatiu i 
professional 
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LA DEFINICIÓ DEL PROJECTE 

 

Segments de demanda 

 

D’acord amb les dades del mercat turístic8, Catalunya té un lloc preferent en el turisme 

cultural de l’Estat espanyol. En aquest context, Plug Barceloneta s’adreça 

fonamentalment a dos tipus de turistes culturals, els quals constitueixen prop del 40% 

de la totalitat de turistes que vénen a Barcelona: aquells que estan molt motivats i 

motivats en part la cultura, com els anomena Spielberg; i aquells a qui Greg Richards 

es refereix com els turistes creatius. 

Aquest tipus de demanda respon, en termes generals, a un perfil de turistes 

majoritàriament d’entre 30 i 50 anys que, fugint del turisme de massa, acostumen a 

viatjar sols, en parella o, com a molt, en un grup reduït de persones. 

Fan viatges d’una setmana de durada aproximadament, tot i que cada vegada és més 

freqüent el city break (escapades de dos o tres dies de durada), fet que afavoreix la 

tendència que tenen a trencar amb l’estacionalitat. Pel que fa als turistes europeus, 

concretament, acostumen a allotjar-se en hotels de 3, 4 i 5 estrelles, tot i que 

Barcelona sigui, en aquest sentit, una de les ciutats que té els preus més elevats 

d’Espanya. Val a dir, però, que les seves professions, majoritàriament liberals 

(advocats, arquitectes, etc.) els situa en un nivell socioeconòmic mitjà-alt i els 

permeten fer una despesa diària notablement elevada, sempre i quan tinguin la qualitat 

garantida. 

Aquesta demanda prové fonamentalment del Regne Unit, França i Alemanya. Prepara 

el viatge per lliure, tot prenent fonts d’informació diverses, la principal de les quals és 

Internet, tot i que també s’informen a les llibreries i a les agències de viatges. Tot i així, 

la recomanació de familiars i amics és fonamental per a l’elecció de la seva destinació. 

En aquest context, les xarxes socials tenen molta importància per aquest tipus de 

turista, ja que els permet conèixer les destinacions dels contactes que hi tenen 

agregats. 

Els turistes molt motivats per la cultura i, en menor grau, els que se senten motivats en 

part per la cultura, tenen la particularitat que ja són coneixedors dels aspectes culturals 

de la ciutat i el que busquen és aprofundir en el coneixement de la cultura i viure 

experiències. J. Chias els anomena apassionats per la cultura, volen no només 

                                                           
8 Vegeu la situació actual del mercat turístic a l’apartat “I el mercat, què hi diu?”, inclòs al bloc de les bases contextuals 
del projecte (pàg. 18). 
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conèixer sinó també comprendre un lloc determinat i la seva cultura, busquen 

l’autenticitat i el contacte amb la gent local. De fet, el concepte d’aprenentatge pren 

molta importància a l’hora de visitar una destinació i la seva cultura. Dediquen el seu 

temps lliure a viatger, fer esport i consumir cultura, especialment la literatura. 

Amb relació als turistes creatius, esgotats d’actuar com a espectadors passius 

desitgen conèixer noves cultures mitjançant la participació directa en els costums i la 

interacció amb la població local. Eviten les aglomeracions i busquen la singularitat i 

originalitat dels llocs que visiten i les activitats que hi realitzen, entre les quals 

destaquen aquelles vinculades amb la formació i amb les pràctiques artístiques, que 

els aporta una especialització i el coneixement d’altres persones amb qui comparteixen 

inquietuds. Entre els formats que busquen, destaquen els cursets intensius i els 

workshops (tallers) d’un dia de durada. 

 

Turisme i cultura: sectors diferents, objectius comuns 

 

Plug Barceloneta té la voluntat de vincular la Barceloneta i el turisme cultural. La 

mateixa naturalesa de les finalitats del projecte i, concretament, dels objectius que es 

detallen a continuació, fa que es plantegi la consecució d’aquests objectius en un 

període de cinc anys. 

Objectius generals 

- Consolidar una oferta de turisme cultural de qualitat a la Barceloneta. 

- Augmentar la preocupació per la conservació i difusió del patrimoni cultural de la 

Barceloneta. 

Objectius específics 

- Enfortir la relació entre els agents turístics i culturals turisme del barri, mitjançant 

l’establiment de dos cicles d’accions que tinguin una periodicitat de sis mesos 

cadascun, d’aquí a un període màxim de dos anys. 

Avaluació: El gat de neó convocarà reunions anuals amb els agents turístics i 

culturals de la Barceloneta. Les actes d’aquestes trobades reflectiran els 

acords presos amb relació als lligams entre ambdós sectors. 

- Incloure les accions proposades a Plug Barceloneta en l’oferta de turisme cultural de 

Barceloneta en un període màxim de tres anys.  
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Avaluació: La persona responsable de comunicació d’El gat de neó mantindrà 

relació periòdica (anual) amb una persona interlocutora de Turisme de 

Barcelona per garantir la presència de la nostra programació en l’oferta 

turística de la ciutat. En farà, també, el seguiment al web del consorci. 

- Incrementar en un 15% el nombre de turistes que realitzen activitats culturals a la 

Barceloneta, en els propers cinc anys. 

Avaluació: Es compararan les dades estadístiques de Turisme de Barcelona 

amb relació a la Barceloneta de l’any anterior a l’inici del projecte amb les del 

cinquè any del seu funcionament.  

Avaluació: Es compararan els estudis de públic (especialment, amb relació a 

la seva procedència) que elaboren els equipaments culturals del barri, des de 

l’any anterior a l’inici del projecte fins al cinquè any del seu funcionament. 

- Millorar el coneixement del patrimoni cultural intangible de la Barceloneta per part del 

públic turista. 

Avaluació: El gat de neó elaborarà, semestralment, concursos a la xarxa 

sobre el patrimoni cultural intangible de la Barceloneta. El percentatge de 

respostes correctes mostrarà el coneixement del patrimoni cultural intangible 

de la Barceloneta. 

 

Un barri, un pou de cultura 

 

Tenint en compte els aspectes tractats fins ara, aquest projecte toca diversos temes 

d’interès tant per al turisme com per a la societat d’acollida mateixa: 

La pesca, que ha estat la principal activitat econòmica de la Barceloneta durant segles 

i encara avui hi té un pes important. Ha estat clau en el seu desenvolupament i és un 

element cultural definitori del barri. Fins i tot ha estat l’origen de festivitats com els 

“cors”, que avui ja són tota una tradició. 

El patrimoni arquitectònic, constituït per les construccions que, ja siguin antigues, com 

la Casa del Porró o Sant Miquel del Port, o contemporànies, com el Mercat de la 

Barceloneta o l’edifici Marenostrum, expliquen el passat, present i futur del barri. 

La literatura, concretament la novel·la negra, policíaca o d’intriga, que té la seva 

màxima representació al barri en la llibreria Negra y Criminal, especialitzada en aquest 
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gènere. A través de la novel·la negra es descobreixen els rerefons socials que no 

acostumen a mostrar-se com ha succeït, durant anys, a la Barceloneta. 

La gastronomia, o el coneixement de tot allò que té a veure amb la cuina, el menjar i la 

beguda. És un element definitori de la cultura mediterrània, en el qual la Barceloneta 

juga un paper destacat, especialment amb tot allò relacionat amb el peix. 

Aquests àmbits temàtics es tracten d’una manera que al barri encara no s’ha vist: 

potenciant el turisme creatiu. La poca tradició de turisme cultural a la Barceloneta 

contrasta amb un fort atractiu per al turista amb set d’experiències i aprenentatge: la 

seva participació directa en les accions culturals, artístiques i creatives per conèixer la 

cultura local. 

 

Edifici Marenostrum 

 

Estratègies per endollar-nos a la Barceloneta 

 

Els beneficis econòmics i socials tant del turisme com de la cultura han propiciat que 

diversos municipis i regions apostessin per la conjunció de tots dos sectors per afavorir 

el seu desenvolupament. Ara bé, tota intervenció de turisme cultural en qualsevol 

territori requereix establir unes estratègies que, atenent les característiques del 

territori, dels destinataris, de la comunicació o les accions, garanteixin la viabilitat de la 

iniciativa i la consecució dels seus objectius. Plug Barceloneta vol afavorir el 

desenvolupament del barri barceloní a través del turisme cultural, mitjançant les 

estratègies que es detallen a continuació: 

Estratègies territorials i patrimonials 

- Establint indicadors de capacitat de càrrega per vetllar per un desenvolupament 

sostenible del turisme que respecti el territori, el patrimoni, el medi ambient i la 
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població local. Tal com aconsella el Codi Ètic Mundial per al Turisme 9 , el 

desenvolupament del turisme ha de ser respectuós amb la societat local, en tots els 

seus aspectes.  

Estratègies de demanda 

- Implementant accions culturals concretes a la Barceloneta adreçades a un segment 

específic de demanda turística10. D’aquesta manera es brinda l’oportunitat al turista de 

participar, a la Barceloneta, en una oferta cultural dissenyada específicament per 

satisfer les seves necessitats turísticoculturals. 

- Incloent l’experiència i la participació del turista, així com també la seva interacció 

amb la població local, per adequar les característiques de les accions al segment de 

demanda al qual s’adreça el projecte. 

- Distribuint les accions al llarg de l’any per afavorir el trencament de l’estacionalitat 

turística i adequar, així, el calendari a les característiques de la demanda i a l’apogeu 

del city break (sovint vinculat al turisme cultural). 

- Utilitzant les llengües vehiculars pròpies de les procedències majoritàries de la 

demanda. La utilització de la llengua pròpia del turista és fonamental per la comprensió 

dels continguts que se li proposen i, al mateix temps, contribueix a una millor imatge 

de l’oferta turística.  

Estratègies d’accions 

- Possibilitant als turistes sentir-se com un habitant de la Barceloneta, a través de 

l’experimentació i la participació en la realització de les tasques habituals de la 

població local. S’ha parlat sovint dels avantatges de l’experimentació per aconseguir 

un aprenentatge exitós, com ha fet la Xarxa de Turisme Creatiu; en aquest sentit, Plug 

Barceloneta aposta per la vivència de determinades situacions per afavorir el 

coneixement i reconeixement de la cultura “de l’altre”. 

- Diversificant la temàtica de les accions per aconseguir una visió global de la cultura 

del barri i satisfer, al mateix temps, un ventall més ampli d’interessos del públic. Plug 

Barceloneta inclou recursos culturals que permeten tractar temes diversos que van des 

de la vida quotidiana dels seus habitants fins a les conseqüències dels règims 

totalitaristes en el desenvolupament de la zona.  

                                                           
9 Vegeu l’annex del projecte per consultar el document complet (pàg. 63). 
10 Vegeu l’apartat “Segments de demanda” d’aquest document (pàg. 22). 
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- Posant a l’abast dels turistes l’oportunitat d’aprendre els costums gastronòmics i la 

cuina dels plats típics de la Barceloneta. D’aquesta manera s’alimenta la marca “Cuina 

Barceloneta” i, per extensió, es dóna valor a la cuina mediterrània. 

- Distribuint les accions en dos cicles, en funció de les seves característiques i la 

climatologia local. D’aquesta manera es combina el turisme cultural amb un altre dels 

grans atractius de la ciutat: el clima. A més, s’afavoreix la realització de cada activitat 

en funció de les seves característiques. 

- Destacant el paper de la novel·la negra com a investigadora i difusora del rerefons 

social de diverses ciutats i països. El paper de la novel·la negra com a 

desemmascaradora dels baixos fons socials permet als seus lectors tenir un 

coneixement més profund de les societats i els afavoreix el desenvolupament d’un 

pensament crític. 

- Treballant conjuntament amb els equipaments i entitats culturals del barri perquè 

facilitin els seus espais i/o part dels seus recursos humans i materials al 

desenvolupament de la programació de Plug Barceloneta. 

Estratègies de preus 

- Oferint descomptes sobre el preu en les accions programades a Plug Barceloneta a 

aquelles persones que ja n’hagin realitzat una el mateix any. D’aquesta manera 

s’afavoreix que el turisme de repetició a la destinació realitzi una nova activitat del 

projecte o, fins i tot, que realitzar una nova activitat sigui motiu de repetició de 

destinació. 

Estratègies de comunicació 

- Donant 3 punts de llibre (“Recomana’m”) amb descompte per a les nostres activitats11 

a cada persona que participi en les activitats de Plug Barceloneta, amb la informació 

bàsica de la nostra oferta turísticocultural i les dades de contacte perquè puguin 

repartir entre els seus familiars i amics quan tornin al seu lloc de residència habitual. 

L’entorn més proper al turista juga un paper molt important en l’elecció de la destinació 

i les activitats a realitzar-hi; d’aquesta manera el públic distribuirà el material de difusió. 

- Incloent la informació de Plug Barceloneta al web i a les xarxes socials d’El gat de 

neó, entitat gestora del projecte. A través de les plataformes 2.0 el turista no només 

consulta la informació que publiquem sinó que també pot veure les puntuacions i 

comentaris dels usuaris de cada producte; al mateix temps que pot plantejar els seus 

dubtes o preguntes. 

                                                           
11 Vegeu la “Política de preus” a l’apartat “Altres factors” per ampliar informació sobre aquest tema (pàg. 49). 
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- Treballant conjuntament amb les institucions públiques i privades perquè incloguin la 

programació de Plug Barceloneta en els seus canals de comunicació. La inclusió 

d’aquesta informació a llocs oficials d’informació turística, com Turisme de Barcelona, 

dóna credibilitat al producte turísticocultural i permet que Plug Barceloneta arribi a un 

nombre de persones molt més ampli que si la difusió la fes exclusivament l’entitat 

gestora. Al mateix temps, la difusió feta des dels canals de comunicació del barri 

reflecteix una imatge d’unitat i de projecte compartit per tots i totes. 

- Coordinant-nos amb els serveis turístics del barri perquè ens facin difusió de la nostra 

programació. Els llocs que freqüenten els turistes, com hotels o establiments de 

restauració, poden ser bons difusors d’activitats turístiques de la mateixa zona. 

Establint col·laboracions per la difusió mútua s’organitza una estratègia de 

comunicació beneficiosa per a totes les parts implicades. 

 

Una queixalada a la cultura 

 

L’acció principal de Plug Barceloneta és la implementació d’una oferta de turisme 

cultural a la Barceloneta, que se centra en un cicle d’activitats anuals, estructurades en 

dos períodes: un de mitjans de març a mitjans de setembre, i l’altre de mitjans de 

setembre a mitjans de març de l’any següent. Es realitzaran, al llarg del cicle, quatre 

accions concretes, que tindran el coneixement de la Barceloneta i el seu patrimoni com 

a fil conductor. 

Tota l’oferta es concentra al barri de la Barceloneta, ja sigui en equipaments culturals, 

gastronòmics, al carrer o, fins i tot, en alta mar. 

Atenent les característiques de la demanda, es reforçarà l’oferta en caps de setmana, 

dies festius i ponts per atendre la demanda del city break, que conviu amb els turistes 

culturals que passen més dies a Barcelona. 

Pel desenvolupament de l’acció es disposa dels recursos humans especialitzats en 

gestió cultural, turisme i comunicació de l’entitat gestora, El gat de neó, cada membre 

de la qual realitzarà les tasques específiques que li siguin encomanades en funció de 

les seves característiques. Paral·lelament, també es compta amb persones externes a 

l’entitat, en funció de cada acció concreta, com és el cas de persones expertes en 

pesca, en cuina, en literatura i en història. A més, establim col·laboracions puntuals, en 

funció de la demanda o de la disponibilitat de cada organització, com pot ser personal 

extra entès en pesca, en el cas que la demanda requereixi d’una altra embarcació; o 
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diferents autors de novel·la negra, en funció de la seva disponibilitat i pas per Negra y 

Criminal. 

Vegem, a continuació, les accions concretes que constitueixen Plug Barceloneta12: 

 

De l’ham al plat 

 

Sortida amb barca per pescar. En grups reduïts de persones (màxim 6 persones) i 

amb inscripció prèvia, se surt a pescar amb l’acompanyament d’una persona entesa 

en pesca i embarcacions, que no només explicarà els tipus de peix que es poden 

trobar a les nostres aigües, sinó que ensenyarà les tècniques bàsiques de la pesca 

tradicional, de manera que els turistes podran experimentar l’activitat pesquera. Les 

primeres indicacions es faran a la platja, prèvia sortida de l’embarcació. 

“De l’ham al plat” s’adreça al turista cultural creatiu que vol experimentar per si mateix 

el procés de la pesca tradicional, activitat econòmica principal durant anys a la 

Barceloneta i encara avui vigent al barri. 

L’activitat es realitzarà de mitjans d’abril a mitjans de setembre, dues vegades per 

setmana, i tindrà una durada de 3 hores (20 minuts d’introducció i indicacions bàsiques 

i 2,5 h a l’embarcació), de 7 a 10 h, per no interrompre l’activitat pesquera professional 

i per evitar la presència del turisme de sol i platja a les aigües. Tindrà lloc a la platja de 

la Barceloneta i, sobretot, a la mar territorial, pròxima a la costa. 

Els recursos infraestructurals necessaris per dur-la a terme són una embarcació de 

petites dimensions, característica de la pesca tradicional; un atracament el port per la 

barca; salvavides per a tots els ocupants de la nau; els utensilis de pesca (canya, fil, 

ham, esquer, cubell); un telèfon mòbil a càrrec de l’entitat gestora per comunicar 

qualsevol incident; i una farmaciola.  

Pel que fa als recursos humans, es compta amb una persona provinent de l’Escola 

Nàutica Neptuno, també de la Barceloneta, que coneix l’ofici i l’embarcació. És capaç, 

també, de comunicar-se en anglès i francès sense dificultats. 

Caldrà tenir en compte, com a requisit organitzatiu previ, la comunicació de l’activitat a 

l’Escola Nàutica Neptuno, per garantir la disponibilitat de l’embarcació i de la persona 

conductora de l’activitat; així com també a les autoritats portuàries, per informar-les de 

la realització de l’activitat. 

                                                           
12 El pressupost específic de cada acció es computa pel cicle complet, i en el supòsit que es realitzi el 100% de les 
activitats programades. 
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La difusió específica d’aquesta activitat es realitzarà a través dels mitjans de la 

mateixa escola (especialment entre els contactes dels seus homòlegs d’àmbit 

internacional), dels locals de lloguer de material i vehicles nàutics, i dels establiments 

d’allotjament turístic de la zona. 

En cas d’inclemència meteorològica que impedeixi la sortida de l’embarcació, les 

persones assistents aniran  a l’interior de l’Escola Nàutica Neptuno, on visitaran una 

barca de pesca i se’ls explicarà i ensenyarà les tècniques bàsiques de pesca; a 

continuació, faran una degustació dels peixos que es troben en aquestes aigües. En 

aquest cas, cal que l’Escola Nàutica estigui preparada per aquesta visita i s’ha de tenir 

capacitat de reacció ràpida i decidida. També cal tenir present la provisió de peix a 

primera hora del matí. 

 

Pesca esportiva 

 

Pressupost específic: 

Honoraris de la coordinació general     1.800 € 

Honoraris de la persona conductora     3.570 € 

Lloguer de l’embarcació i material de pesca    6.000 € 

Peix en cas de pluja          700 € 

Altres despeses menors      1.000 € 

Total:         13.070 € 

 

Mans enlaire, negrecriminal! 

 

Tertúlia amb el propietari de la llibreria Negra y Criminal i amb un autor de 

novel·la negra sobre el paper d’aquest gènere en els retrats socials de ciutats. 

Un grup de màxim 10 persones assistirà a la llibreria especialitzada en novel·la 

policíaca Negra y Criminal, de la Barceloneta, on el seu propietari farà un breu 
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recorregut per la història de la novel·la negra i destacarà aquelles obres que 

tenen Barcelona com a teló de fons. 

Posteriorment, un autor de novel·la negra convidat per la llibreria parlarà del 

paper social d’aquest gènere literari, així com també de l’obra que ha vingut a 

promocionar. 

Finalment, es convidarà els turistes a fer una degustació de vi i musclos, tal com 

la llibreria acostuma a fer tots els dissabtes per al públic general. 

Aquesta activitat s’adreça a aquells turistes culturals interessats en la literatura, 

concretament en la novel·la policíaca, i en conèixer la societat que no 

s’acostuma a mostrar a l’exterior. 

“Mans enlaire, negrecriminal!” es farà de mitjans de setembre a mitjans de març 

de l’any següent, amb una periodicitat quinzenal, coincidint amb la visita d’autors 

literaris, i té una durada de 2 hores: les dues persones interlocutores parlaran 40 

minuts cada una i durant els últims 40 minuts es farà un torn obert de paraules i 

la degustació de musclos i vi mentre el propietari de la llibreria fa 

l’assessorament negreciminal individualitzat a aquelles persones que ho desitgin. 

Amb relació als recursos necessaris cal disposar, com a infraestructura, de la 

mateixa llibreria, espai on es desenvolupa l’activitat, 15 cadires, una taula, 

musclos i vi (i, naturalment, llibres, molts llibres!); i, com a recursos humans, es 

compta amb el propietari de la llibreria i l’autor literari que vingui convidat per la 

mateixa Negra y Criminal. Les tasques, doncs, estan clarament delimitades per a 

cada persona implicada en el desenvolupament de l’acció. 

Prèviament a la realització de l’activitat cal coordinar-se amb la llibreria per 

garantir la presència de l’autor literari i conèixer-ne les característiques per fer-ne 

la difusió concreta. També s’ha de tenir present l’avituallament dels musclos i del 

vi abans que comenci l’activitat. 

“Mans enlaire, negrecriminal!” es difondrà de manera específica a la mateixa 

Negra y Criminal i a les llibreries de la ciutat. Es dedicarà, també, una atenció 

especial als espais virtuals d’àmbit internacional especialitzats en literatura. 

Aquesta acció és una mostra dels beneficis de treballar de manera transversal, ja 

que contribueix a la promoció de l’autor i les seves obres, així com també a les 

vendes de la llibreria. 
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Paco Camarasa, llibreria Negra y Criminal 

 

Pressupost específic: 

Honoraris de la coordinació general     1.200 € 

Honoraris de l’autor literari13      1.300 € 

Despeses aperitiu vi i musclos                   900 €  

Altres despeses menors         500 € 

Total:             3.900 € 

 

Passeja’m, Barceloneta 

 

Recorregut guiat pel barri per descobrir-ne la història, el present i les projeccions 

de futur del barri. L’itinerari tracta de persones, d’aquelles que van aixecar les 

primeres barraques, que es guanyaven la vida a la mar, i que van fer “una altra 

ciutat”. Paral·lelament, el recorregut permet conèixer l’origen del barri, 

l’urbanisme, l’arquitectura, l’escultura, la importància de la mar, l’església i les 

cooperatives; però també quina Barceloneta tenim avui i com hem arribat fins 

aquí, quins motius van dur al barri a orientar-se al turisme i l’impacte que aquest 

té sobre la fesomia i la societat local; així com també les projeccions de futur de 

la Barceloneta, d’acord amb les línies d’actuació del govern de la ciutat. 

“Passeja’m, Barceloneta” es realitza en grups de màxim 15 persones i s’adreça 

fonamentalment als turistes interessats en la història de Barcelona i, 

concretament, del seu barri mariner; però també a aquells interessats en 

l’urbanisme, l’arquitectura o el cooperativisme. 

                                                           
13 La invitació de cada autor és a càrrec de la llibreria, com ja fa habitualment, i els honoraris de la seva participació a 
“Mans enlaire, negrecriminal!” els assumeix El gat de neó. 
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L’acció té lloc al mateix barri, gairebé en la seva totalitat a l’exterior, amb 

l’excepció de la recent restaurada Casa del Porró, l’únic vestigi de les 

edificacions originals de la Barceloneta, de la qual es visitarà també l’interior. 

“Passeja’m, Barceloneta” es programa de mitjans de març a mitjans de 

setembre, tres vegades per setmana14 amb una durada de 3 hores cada sessió, 

de 9.30 a 12.30 h. 

L’itinerari requereix pocs recursos humans (dues persones de l’associació 

cultural Barceloneta + història que conduiran els itineraris, un dels quals es farà 

en anglès i l’altre en francès) i infraestructurals (sistema de micròfon sense fils i 

auriculars per facilitar la comprensió de l’explicació, així com també un dossier 

amb imatges que durà la persona conductora de l’itinerari). 

El guia farà una tasca prèvia d’investigació i recerca de fonts gràfiques per 

preparar la informació i el dossier, tasca que tindrà la supervisió d’una persona 

d’El gat de neó. D’aquesta manera es fa un treball transversal, en què cada 

organització té les tasques clarament definides. 

Prèviament a la realització de l’activitat cal coordinar-se amb la Casa del Porró 

per assegurar que obri les portes als grups de l’activitat; ja que, per ara, no obre 

tots els dies de la setmana. 

Aquesta activitat enfocarà la seva difusió a Turisme de Barcelona i als diversos 

canals de comunicació digitals de turisme de la ciutat; així com també a les guies 

de viatges i associacions culturals dels països emissors. També es treballarà de 

manera transversal amb els bars i restaurants del barri per fer-nos difusió mútua. 

En cas de pluja es farà l’explicació al Centre Cívic Barceloneta acompanyada 

d’una projecció d’imatges i s’obsequiarà les persones assistents amb la 

publicació de Secrets de la Barceloneta, elaborada per l’associació cultural 

Barceloneta + història. 

                                                           
14 Els dies festius i ponts s’oferiran més activitats que les establertes inicialment, si la demanda ho requereix. 
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Casa del Porró, Barceloneta 

 

Pressupost específic: 

Honoraris de la coordinació general     2.500 € 

Honoraris de la persona conductora núm.1    5.400 € 

Honoraris de la persona conductora núm.2    5.400 € 

Publicacions obsequi Secrets de la Barceloneta         0 €15 

Impressió dossiers de mà         100 € 

Altres despeses menors         300 € 

Total:         13.700 € 

 

Menja’t la Barceloneta! 

 

Taller gastronòmic amb la cuina típica del barri, a càrrec dels membres dels 

locals de restauració constituents de la marca “Cuina Barceloneta”. Es realitza en 

una dependència del Mercat de la Barceloneta habilitada expressament per fer 

aquesta activitat. 

L’activitat es fa amb grups reduïts de persones (màxim 8 persones) i s’adreça al 

turista cultural creatiu interessat en la gastronomia i la cultura marinera; que vol 

conèixer la cuina típica del barri mariner i ser protagonista i part activa de 

l’aprenentatge. 

El taller s’ofereix de mitjans de setembre a mitjans de març de l’any següent, dos 

dies a la setmana16, i té una durada de 3 hores: d’11 a 13 h es cuina i de 13 a 14 

h es mengen els plats cuinats. 
                                                           
15 Aportació de Barceloneta + història. 
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Per realitzar la formació cal un cuiner d’un dels locals de restauració que han 

format la marca “Cuina Barceloneta” i dues persones encarregades de fer la 

traducció simultània, una a l’anglès i l’altra al francès. Cal assegurar, abans de 

realitzar l’activitat, la disponibilitat dels cuiners en funció de l’horari del taller. 

Els recursos infraestructurals necessaris són un espai al Mercat de la 

Barceloneta equipat amb una cuina amb estris i el menjar necessari per cada 

taller, així com també una taula i coberteria perquè els participants puguin menjar 

allò que han cuinat prèviament. Cal tenir en compte, també, l’equip de micròfon i 

auriculars per poder dur a terme la traducció simultània còmodament. 

A banda dels canals de comunicació habituals de Plug Barceloneta, aquesta 

activitat es difondrà de manera específica als bars i restaurants del barri, 

mitjançant cartells i fulls volants; i recomanacions personalitzades als locals 

adherits a la marca “Cuina Barceloneta”. 

 

Taller de cuina 

Pressupost específic: 

Honoraris de la coordinació general      1.800 € 

Honoraris 1 persona intèrpret                  9.750 € 

Despeses menjar tallers      12.000 € 

Altres despeses menors           500 € 

Total:         24.050 € 

 

Model de gestió: unitat en l’acció, unitat en la gestió 

 

El projecte Plug Barceloneta té com a repte fomentar i consolidar el turisme 

cultural a la Barceloneta, tal com es desprèn de les seves finalitats, objectius i 

accions. Per aquest motiu optem per una gestió mixta del projecte, ja que creiem 

fonamental donar un paper destacat als equipaments i recursos culturals del 

                                                                                                                                                                          
16 Els dies festius i ponts s’oferiran més activitats que les establertes inicialment, si la demanda ho requereix. 
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barri perquè tenim el convenciment que el treball en xarxa i de proximitat reforça 

l’activitat cultural del barri i, al mateix temps, genera més consciència cultural. 

D’aquesta manera, la consecució dels objectius plantejats es garanteix no només 

mitjançant les accions programades sinó també des del mateix model de gestió 

del projecte. 

D’altra banda, els sectors turístic i cultural ja compten amb una llarga tradició de 

desenvolupar projectes de gestió compartida, com són els casos de Turisme de 

Barcelona en el sector turístic o de les Cotxeres de Sants en l’àmbit cultural, per 

posar alguns exemples. 

En aquest context, des d’El gat de neó farem una gestió mixta amb altres entitats 

de la Barceloneta que creiem més adients per desenvolupar determinades 

tasques, d’acord amb la seva especialitat, experiència i professionalitat. 

Regularem la nostra relació amb cada una d’elles mitjançat un conveni d’una 

durada inicial de dos anys i prorrogable fins a cinc. Passat aquest període, es 

farà una valoració general del model de gestió, la seva ideologia i eficàcia i, si 

escau, es faran les modificacions que es considerin convenients. 

La propietat i lideratge del projecte són d’El gat de neó, per aquest motiu 

desenvoluparem mecanismes d’avaluació per garantir el bon funcionament de 

l’execució del projecte. 

Per garantir el bon desenvolupament global de Plug Barceloneta, s’establirà un 

grup de coordinació amb les entitats, les quals aportaran un representant al grup, 

per debatre els aspectes que es considerin necessaris i fer les votacions 

corresponents a la presa de decisions. En última instància, la responsabilitat i 

coordinació general del projecte són d’El gat de neó. Les convocatòries del grup 

les farà també El gat de neó. 

L’Escola Nàutica Neptuno aportarà les embarcacions i la persona conductora de 

l’activitat “De l’ham al plat”, ja que disposa de professionals experts en la mar i la 

pesca. L’escola contribuirà al projecte, també, amb la proposta d’idees nàutiques 

i pesqueres per millorar la qualitat de l’acció, així com també l’espai necessari en 

cas d’inclemència meteorològica. 

La llibreria Negra y Criminal cedeix l’espai per a la realització de “Mans enlaire, 

negrecriminal!” i es fa càrrec tant de la participació del seu propietari, expert en 

novel·la policíaca, com de la invitació als autors literaris. També gestiona 

l’avituallament de musclos i vi per a l’activitat. 
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L’associació cultural Barceloneta + història, experta en temes històrics del barri, 

aportarà les persones conductores de “Passeja’m Barceloneta” i farà les tasques 

d’investigació i elaboració del recorregut, sota la supervisió d’un membre de 

l’equip d’El gat de neó. 

La gestió mixta del projecte busca la complicitat i col·laboració del sector cultural 

del barri i es basa en la professionalitat i responsabilitat de cada entitat implicada 

en les tasques que li són encomanades. 
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LA PRODUCCIÓ DEL PROJECTE 

 

Cronograma17 

ACCIÓ IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

De l'ham al plat X

Passeja'm, Barceloneta X

Menja't la Barceloneta X

Mans enlaire, negrecriminal! X

Reunió coordinació equip i distribució de tasques X

Reunió coordinació equip i distribució de tasques X

Reunió Barceloneta + Història: presentar projecte X

Reunió direcció E. N. Neptuno: presentar projecte X

Buscar i contactar conductor/a activitat X

Reunió de preparació de l'activitat amb conductor/a X

Reunió Barceloneta + Història: esbós itinerari X

Lloguer embarcacions X

Reunió responsable Casa del Porró: presentar projecte X

Fixació calendari obertura portes Casa del Porró X

Reunió C.C. Barceloneta: presentació projecte X

Adquisició telèfon mòbil X

Adquisició i avituallament farmaciola X

Comunicació de l'activitat a autoritats portuàries X

Supervisió tasca d'investigació dels guies X X

Reunions comunicació/difusió amb empreses i entiats X X

Elaboració material de difusió X X

Trobada presencial Turisme BCN (presentació per difusió)
X

Elaboració dossier del guia X

Difusió en paper X

Contacte dif usió guies de v iatge i assoc. cult. internacionals
X X

Adquisició sistema micròfon i auriculars X

Difusió virtual X

Difusió en paper X

Difusió virtual X

Captació públic i reserves activitat X X

Captació públic i reserves activitat X X

Reunió coordinació equip i distribució de tasques X

Reunió coordinació equip i distribució de tasques X

Reunió "Cuina Barceloneta": presentació projecte X

Reunió propietari de la llibreria Negra y Criminal X

Reunió relacions externes Mercat: presentació projecte X

Establiment calendari cuiners/activitat X

Seguiment contacte amb autors literaris X

Reserva cuina i estris Mercat Barceloneta per fer taller X

Elaboració material de difusió X X

Trobades presencials bars/rest. del barri per a la difusió X

Contractació traductors/es simultanis/ànies X

Difusió en paper X

Elaboració material de difusió X

Adquisició sistema micròfon+auriculars X

Contractació traductors/es simultanis/ànies X

Difusió virtual X X

Difusió en paper X X

Difusió virtual X X

Captació públic i reserves activitat X

Captació públic i reserves activitat X

Avaluació X X X X

Avaluació X X X X X

Avaluació X X X X X

Avaluació X X X X X X

2012 2013 2014

  
                                                           
17 Vegeu cronograma detallat a l’annex del projecte (pàg. 59). 
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Pla de màrqueting 

 

El pla de màrqueting del projecte se centra en tres eixos: 

Posicionament 

Tenint en compte que Plug Barceloneta és un projecte de nova creació, no partim d’un 

posicionament actual, de manera que treballem directament el posicionament desitjat. 

Des del punt de vista de la raó, Plug Barceloneta ofereix gastronomia, aprenentatge, 

experiències, interacció, patrimoni històric i cultura. El projecte, però, també apel·la les 

emocions, concretament vol esdevenir una oferta atractiva, relaxant, estimulant, 

vivencial, creativa, original i autèntica. En definitiva, vol que cada visitant s’endugui el 

record d’una experiència única a la Barceloneta. Tot plegat, a partir de quatre eixos 

bàsics: la gastronomia, la pesca, la literatura i el patrimoni arquitectònic. 

Per això fixem un missatge que elaborem a partir de tres components: 

I) Decàleg 

a. La Barceloneta gaudeix d’una gran riquesa cultural. 

b. Barceloneta és confort; els seus serveis turístics estan ben consolidats. 

c. Les accions que es duen a terme compten amb la professionalitat 

d’experts en cada sector. 

II) Missatge permanent 

Plug Barceloneta: endolla’t a la cultura! Aquest missatge es justifica, d’una 

banda, per la presència de dos conceptes clau: Barceloneta i cultura; i, de 

l’altra, per les connotacions del verb “endollar”, que suggereix connexió 

(turista/cultura/Barceloneta) i acoblament (integració turista/Barceloneta). 

Val a dir, també, que el pronom afegit al verb és una apel·lació directa als 

consumidors i, per tant, capta la seva atenció. 

III) Marca gràfica 

La imatge gràfica del projecte serà dissenyada per professionals del 

disseny gràfic que tindran en compte elements que recordin la imatge de la 

marca turística Barcelona, tot mantenint el missatge permanent al logotip. 

L’idioma utilitzat serà, per les comunicacions generals a la ciutat, el català, 

per vincular la identitat del projecte amb el territori. Es traduirà a les 

llengües del països emissors (fonamentalment, anglès, francès i alemany) 

per a la difusió internacional. 
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Relacions 

 

Tenint en compte que la realització de Plug Barceloneta requereix la complicitat de 

diversos agents, mantindrem les relacions següents: 

Internes: Farem trobades periòdiques amb l’equip de treball per seguir conjuntament el 

desenvolupament del projecte. 

Agents implicats: Cuidarem de manera especial les relacions amb els agents implicats 

en la realització de les diverses accions. Treballarem de manera estreta amb 

l’Associació cultural Barceloneta + història, amb la qual cosa fixarem nombroses 

trobades amb els seus membres per a la confecció i realització de l’acció “Passeja’m, 

Barceloneta”. De la mateixa manera, farem trobades inicials amb la llibreria Negra y 

Criminal per dur a terme l’acció “Mans enlaire, negrecriminal!” i, posteriorment, 

seguirem les relacions via telèfon i correu electrònic. Amb els cuiners de la marca 

“Cuina Barceloneta” que faran possible l’acció “Menja’t la Barceloneta” establirem 

relacions més puntuals, ja que a cada acció comptarem amb un cuiner diferent, però 

es mantindrà, com a mínim, una reunió inicial amb cada un d’ells i converses 

telefòniques i correus electrònics per concretar les necessitats específiques de cada 

taller. Intensificarem les trobades amb l’Escola Nàutica Neptuno per la sortida amb 

barca de l’acció “De l’ham al plat”, ja requereix una coordinació constant amb l’escola, 

tant pel que fa al lloguer de l’equip com pel que fa al “pla B” (en cas d’inclemències 

meteorològiques), que es duria a terme a l’interior del seu edifici. 

Patrocinadors: Es mantindrà contacte periòdic amb els patrocinadors del projecte per 

fer-los coneixedors dels seus resultats anuals. Així mateix, s’aplicaran descomptes 

específics per al públic que provingui de les empreses o entitats patrocinadores18. 

 

Difusió 

 

La difusió de Plug Barceloneta es fa mitjançant diverses vies: 

D’una banda, es farà difusió de proximitat al mateix barri. Visitarem els diversos 

serveis turístics de la Barceloneta per informar-los del producte i aconseguir que els 

mateixos serveis esdevinguin un altaveu per la difusió del projecte. Se’ls deixarà fulls 

volants amb un distintiu específic per a cada local perquè puguin distribuir entre els 

turistes, els quals obtindran un descompte sobre el preu general del tiquet si presenten 

                                                           
18 Vegeu apartat “Política de preus” per ampliar la informació sobre aquest aspecte (pàg. 49). 
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el full volant a El gat de neó19. S’obrarà de la mateixa manera amb aquells sectors 

l’especialitat dels quals es vinculi amb les accions de Plug Barceloneta: locals de 

lloguer de vehicles i material nàutic, llibreries de la ciutat, el Mercat de la Barceloneta, 

etc., així com també al conjunt d’equipaments culturals de Ciutat Vella, els quals 

oferiran, a més, informació personalitzada del producte. 

D’altra banda, es farà difusió a través del web propi del projecte, així com també a 

través dels webs de Turisme de Barcelona i Catalunya Turisme. D’aquesta manera, 

s’integra el producte en l’oferta dels portals de turisme oficials, fet que amplia el 

nombre de persones a qui arriba la informació. Farem també un recorregut pels espais 

virtuals internacionals especialitzats en els continguts que tractem i hi oferirem el 

nostre producte. 

De manera específica, donarem prioritat a la distribució de tres punts de llibre amb 

descompte per a les activitats entre les persones assistents amb les dades de contacte 

de Plug Barceloneta perquè puguin distribuir entre els seus familiars i amics, tenint en 

compte que aquest tipus de recomanació és un factor decisiu a l’hora d’escollir una 

destinació. Per la importància d’Internet i, sobretot, de les xarxes socials, com a font 

d’informació i recopilació d’opinions i recomanacions, impulsarem enèrgicament la 

difusió a través de les plataformes 2.0 per afavorir l’intercanvi d’opinions, compartir 

experiències i interaccionar amb Plug Barceloneta. Serà, també, la manera que els 

turistes consumidors de Plug Barceloneta entrin en contacte entre ells i coneguin 

persones amb inquietuds comunes. 

En àmbit internacional, oferirem el nostre producte als països emissors en fires 

internacionals i workshops a través de productors de serveis turístics i ens posarem en 

contacte amb els equipaments culturals per oferir-los el producte a un preu avantatjós. 

 

Projecte tècnic 

 

Plug Barceloneta té les necessitats tècniques que s’especifiquen a continuació: 

Espais 

 

Escola Nàutica Neptuno. Espai d’uns 30 m2 on càpiga una barca i deu persones per 

realitzar “De l’ham al plat” en cas d’inclemència meteorològica. Cessió de l’Escola 

Nàutica Neptuno. 

                                                           
19 Vegeu apartat “Política de preus” per ampliar la informació sobre aquest aspecte (pàg. 49). 
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Llibreria Negra y Criminal: 

- Espai de 20 m2 aproximadament, amb capacitat per una quinzena de persones, 

per fer les intervencions del llibreter i de l’autor literari previstes a “Mans 

enlaire, negrecriminal!”. Convindria que fos un espai una mica separat de la 

zona de botiga de llibres, perquè els clients de la llibreria no interfereixin en el 

desenvolupament de l’acció. Cessió de Negra y Criminal. 

- Zona de llibres de la llibreria Negra y Criminal perquè, en un cop finalitzades 

les intervencions inicials, els turistes puguin consultar i comprar els llibres que 

desitgin. No necessitem l’exclusivitat de l’espai. Cessió de Negra y Criminal. 

- Espai d’uns 10 m2 al C/ de la Sal davant la llibreria per posar la taula amb 

musclos i vi per finalitzar l’activitat “Mans enlaire, negrecriminal!”. Espai públic. 

Casa del Porró. Caldrà que la casa obri les seves portes els dies de programació de 

l’acció “Passeja’m, Barceloneta”, perquè el públic pugui visitar-ne l’interior i l’exposició.  

Mercat de la Barceloneta. Espai d’uns 30 m2 equipat amb cuina i zona de menjador 

(taules) per realitzar el taller “Menja’t la Barceloneta!”. Lloguer a càrrec d’El gat de neó. 

Port. Amarrador al port on agafar i deixar la barca de l’activitat “De l’ham al plat”. A 

càrrec de l’Escola Nàutica Neptuno. 

Estudi. Espai d’uns 40 m2 equipat amb el material necessari on els membres d’El gat 

de neó puguin desenvolupar el projecte. Lloguer a càrrec d’El gat de neó. 

 

Materials 

 

Acció “De l'ham al plat”: 

o Embarcació (amb gasolina) amb capacitat per a 10 persones (lloguer a 

l'Escola Nàutica Neptuno -manteniment inclòs-). 

o 8 salvavides (lloguer a l'Escola Nàutica Neptuno -manteniment inclòs-). 

o Utensilis de pesca per a cada ocupant: canyes, fils, hams, esquers, 

cubells (lloguer a l'Escola Nàutica Neptuno -manteniment inclòs-). 

o Telèfon mòbil que la persona experta en pesca utilitzarà en cas 

d'emergència (compra i manteniment a càrrec d’El gat de neó). 

o Una farmaciola que es durà sempre a la barca per poder oferir els 

primers auxilis en cas que es produeixi algun dany personal (compra i 

manteniment a càrrec d’El gat de neó). 
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o Peixos variats cuinats, perquè el públic en pugui fer una degustació en 

cas que les inclemències meteorològiques impedeixin fer la sortida amb 

barca (compra a càrrec d’El gat de neó). 

Acció “Mans enlaire, negrecriminal!”: 

o Taula i 15 cadires per desenvolupar l'activitat (préstec de la llibreria). 

o Llibres de novel·la negra (preferiblement traduïts a l’anglès, francès i 

alemany) per vendre entre el públic (compra a càrrec de la llibreria). 

o Llibres que promocioni l'autor literari que vingui a cada activitat (15 

unitats, compra a càrrec de la llibreria). 

o Musclos i vi per concloure l'activitat (compra a càrrec d’El gat de neó). 

Acció “Passeja'm, Barceloneta”: 

o Micròfon i auriculars (tipus sistema GuideVox pro 808/12) per facilitar la 

comprensió i l'explicació (compra a càrrec de l'entitat gestora20). 

o Dossier fastener que contindrà les imatges per al guia (compra a càrrec 

d’El gat de neó). 

Acció “Menja't la Barceloneta!”: 

o Estris de cuina per al desenvolupament del taller (lloguer al Mercat de la 

Barceloneta, a càrrec de l'entitat gestora). 

o Taula amb capacitat per a 10 persones i 10 cadires o tamborets per 

degustar allò que s’ha cuinat al taller (inclòs en el lloguer de l’espai del 

Mercat de la Barceloneta). 

o Aliments necessaris per fer el taller. Cada sessió comptarà amb 

aliments diferents, en funció de les necessitats de cada cuiner (compra 

a càrrec de l'entitat gestora). 

o Micròfon i auriculars (tipus sistema GuideVox pro 808/12) per a la 

traducció simultània, en cas que sigui necessària (compra a càrrec de 

l'entitat gestora21). 

Estudi: 

o  Equips informàtics i material d’oficina necessaris per desenvolupar el 

projecte (compra a càrrec de l’entitat gestora). 

Pressupost total: 33.950,50 €. 

                                                           
20 Es comprarà un sol equip, ja que es disposa d’emissors i receptors suficients per cobrir les necessitats de totes les 
activitats. 
21 Íd. 
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Aspectes jurídics 

 

Legislació general 

 

Plug Barceloneta ha de tenir en compte i respectar la legislació vigent en matèria de 

turisme i cultura que afecti el desenvolupament del projecte. 

En matèria turística s'establiran els mecanismes per complir la Llei 13/2002, de 21 de 

juny, de turisme de Catalunya. Es prestarà especial atenció: 

- Als recursos turístics i culturals, els quals protegim seguint el principi de sostenibilitat. 

- Als turistes, a qui garantim bon tractament en la informació i serveis que els oferim. 

Així mateix, caldrà sol·licitar les autoritzacions corresponents i la inscripció de les 

activitats de Plug Barceloneta al Registre de Turisme de Catalunya, en qualificació 

d'altres activitats d'interès turístic, com estableix l'article 61.2 de l'esmentada llei. El gat 

de neó hi està inscrit com a empresa turística de serveis complementaris. 

Amb relació als aspectes culturals complim els articles de la Llei 9/1993, de 30 de 

setembre, del patrimoni cultural català, que vetlla, entre d'altres coses, per la protecció, 

conservació, i difusió del patrimoni cultural català. 

Les activitats proposades a Plug Barceloneta garanteixen la protecció i conservació del 

patrimoni del barri i, per tant, respecten la legislació en matèria cultural. 

Pel que fa a les activitats concretes tenim presents les lleis específiques que afecten la 

seva realització, com és el cas, en “De l’ham al plat”, de la Llei 22/2009, de 23 de 

desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, i la seva 

modificació per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat 

econòmica, que regula, entre d’altres, les espècies pescables i les seves mides de 

captura, els esquers i els períodes hàbils per a la pesca en aigües continentals. 

Es preveu, doncs, l'obtenció de la llicència de pesca recreativa que estableix la 

legislació esmentada. La llei preveu l’autorització de modificacions concretes d’horari 

de pesca, prèvia justificació. Per aquest motiu se sol·licitarà una autorització per 

ampliar l’horari de pesca i poder-lo adequar, així, a l’acció “De l’ham al plat”. Se 

sol·licitarà, també, l’autorització del lloguer d’embarcacions de lleure de la UE. 

La persona que condueixi l’activitat controlarà les espècies capturades i vetllarà per 

retornar al mar aquelles espècies protegides que no es permeten pescar. Així mateix, 
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l’Escola Nàutica Neptuno garantirà que el material de pesca utilitzat sigui l’autoritzat 

per la mateixa llei. 

Es disposa del permís d’ús de la via pública, concretament el C/ de la Sal, 5 

(Barcelona), per concloure “Mans enlaire, negrecriminal!” al carrer, com està previst. 

Pel que fa a les assegurances vinculades a les accions que durem a terme, 

contractarem les assegurances de responsabilitat civil del col·lectiu comerç, cultura i 

oci, així com també l’assegurança d’accidents del col·lectiu educació, cultura i oci. 

Amb relació al lloc de treball, El gat de neó hem contractat l’assegurança de despatxos 

professionals així com també l’assegurança d’accidents conveni empresa. Tenim, així 

mateix, un informe sobre la prevenció de riscos laborals a la nostra empresa que un 

servei de prevenció aliè va redactar l’any 2011 per a la nostra oficina. 

Contractació 

 

El gat de neó té uns estatuts de societat limitada nova empresa (SLNE), que contenen 

informació de la mateixa com la seva denominació, finalitat, durada, domicili, socis, 

etc. 

La normativa que regeix les relacions laborals d'El gat de neó és l'Estatut dels 

treballadors. La contractació laboral de les persones que hi treballen és la següent: 

- CDR: sòcia majoritària, autònoma 

- ELG: sòcia, autònoma 

- AFB: contracte laboral fix (jornada completa) 

- PSG: contracte laboral d'obra i servei (1/2 jornada) 

A banda del personal intern, El gat de neó treballa, per desenvolupar Plug 

Barceloneta, amb Barceloneta + història. Aquest treball transversal queda recollit en 

un conveni de cogestió amb l'associació que té una vigència inicial de dos anys i és 

ampliable anualment. El personal de Barceloneta + història es regeix per la seva 

pròpia normativa interna. 

Les col·laboracions que establim amb la resta d'agents implicats en el projecte (llibreria 

Negra y Criminal i Escola Nàutica Neptuno) es regeixen per convenis de col·laboració 

bianuals, ampliables anualment. En el cas dels cuiners dels restaurants de la "Cuina 

Barceloneta", s'estableixen acords de col·laboració puntuals amb cada restaurant. 

Les contractacions externes, en canvi, com és el cas dels traductors simultanis, es 

tramitarà mitjançant contractacions de serveis puntuals. 
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Equip de treball 

 

L’equip de treball encarregat de vetllar pel bon desenvolupament està format per cinc 

persones, quatre d’El gat de neó i una de Barceloneta + història, que treballaran 

d’acord amb l’organigrama de l’empresa, que han mantingut en els diversos projectes 

desenvolupats pel seu bon funcionament. 

L’estructura organitzativa del projecte es conforma de la manera següent: 

Directora: CDR, membre d’El gat de neó. Assumeix les tasques de presentació de 

l’entitat i del projecte als altres agents, vetlla pel bon funcionament general d’El gat de 

neó i guia l’equip en el treball constant de cada projecte. 

Coordinador de projectes: AFB, membre d’El gat de neó. Contacta el personal extern 

necessari per dur a terme les accions del projecte, estableix la distribució de tasques 

entre els diversos experts que hi intervenen i les supervisa. 

Responsable de comunicació: ELG, membre d’El gat de neó. Elabora el material de 

difusió, les notes de premsa i els comunicats externs. Busca sinergies per reforçar la 

comunicació del projecte i duu a terme la difusió en premsa escrita i virtual. 

Responsable d’administració: PGS, membre d’El gat de neó. Controla els 

pressupostos i tresoreria i fa les tasques administratives. Dedica 1⁄2 jornada al projecte. 

Responsable d’infraestructures: EFP, membre de l’associació cultural Barceloneta + 

història. Vetlla per la disponibilitat i bon funcionament de les infraestructures i 

l’avituallament del material necessari per a cada acció. Dedica 1⁄2 jornada al projecte. 

A banda de l’equip d’El gat de neó, Plug Barceloneta necessita personal extern per 

poder desenvolupar el conjunt de les seves activitats: 

Conductor/a de l’acció “De l’ham al plat”, membre de l’Escola Nàutica Neptuno. 

Acompanya els turistes i els guia en l’experiència de l’activitat. 

Guia urbà per a l’acció “Passeja’m, Barceloneta”, membre de l’Associació Cultural 

Barceloneta + història. Dissenya l’itinerari (sota supervisió del coordinador del projecte) 

i en prepara el material necessari (dossier). Guia els turistes durant l’activitat. 

Cuiner d’un local pertanyent a la marca “Cuina Barceloneta” per realitzar l’acció 

“Menja’t la Barceloneta”. Imparteix el taller de l’activitat i encarrega el material 

necessari per dur-lo a terme (aliments). 

Llibreter, PC, propietari de la llibreria Negra y Criminal, per fer l’acció “Mans enlaire, 

negrecriminal!”. Assumeix les tasques de contactar els autors literaris que intervindran 
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en l’activitat i n’assegura la participació en l’activitat. Intervé, també, com a orador en la 

primera part de “Mans enlaire, negrecriminal!”. 

Autors de novel·la negra que, contactats pel llibreter de Negra y Criminal, participen en 

l’acció “Mans enlaire, negrecriminal!” mitjançant una intervenció oral. 

Traductors/es simultanis/ànies, que s’encarreguen de traduir oralment els discursos de 

l’acció “Menja’t la Barceloneta” a la/es llengua/ües que requereixi cada l’activitat. 

Les preses de decisions inicials del projecte es duran a terme en reunions de 

coordinació amb l’equip de treball principal. Tot i així, s’establiran mecanismes de 

coordinació entre l’equip de treball i les entitats implicades per a la presa de decisions 

que afectin les accions concretes del projecte. Per aquest motiu, El gat de neó 

convocarà trimestralment un representant de Negra y Criminal, un de la maca Cuina 

Barceloneta, un de l’Escola Nàutica Neptuno i un de Barceloneta + història, per 

debatre aspectes que afectin el desenvolupament de les accions i fer les votacions 

oportunes per garantir el bon funcionament del projecte. En última instància, la 

coordinació general del projecte és d’El gat de neó. 
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Pressupost 

 

Subvenció Generalitat de Catalunya (PLADETUR) 80.000,00 €

Patrocini empreses 24.000,00 €

Ingressos propis (venda de tiquets) 61.132,00 €

Aportació pròpia 1.718,00 €

Total ingressos 166.850,00 €

Costos fixos

Salaris equip 88.900,00 €

Subministraments (aigua, llum) 1.800,00 €

Neteja 7.500,00 €

Assegurances (despatxos professionals i accidents conveni empresa) 450,00 €

Costos variables (accions)

Personal contractat obra i servei (El gat de neó) 1.350,00 €

Personal contractat traducció simultània ("Menja't la Barceloneta") 9.750,00 €

Sistema GuideVox pro 808/12 1.950,00 €

Honoraris autor literari ("Mans enlaire, negrecriminal!") 1.300,00 €

Musclos i vi ("Mans enlaire, negrecriminal!") 900,00 €

Lloguer embarcació i material ("De l'ham al plat") 6.000,00 €

Lloguer espai Mercat Barceoneta ("Menja't la Barceloneta") 5.000,00 €

Aliments taller cuina ("Menja't la Barceloneta") 12.000,00 €

Telèfon mòbil emergències 100,00 €

Guies/conductors activitat ("De l'ham al plat", "Passeja'm, Barceloneta") 14.550,00 €

Comunicació i difusió 4.000,00 €

Lloguer estudi 6.000,00 €

Equips informàtics i materials oficina 3.000,00 €

Altres 2.300,00 €

Total despeses 166.850,00 €

INGRESSOS

DESPESES
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Altres factors 

Protecció de dades 

 

El gat de neó crearà i alimentarà una base de dades a partir de la informació obtinguda 

del públic de Plug Barceloneta en el moment de comprar un tiquet. 

La informació d’aquesta base de dades s’utilitzarà per obtenir estadístiques de la 

demanda del projecte, per vincular-se amb els instruments d’avaluació establerts en el 

projecte i per informar de nous productes turísticoculturals creats per El gat de neó. 

Per gestionar aquestes dades es compleix la normativa vigent en aquesta matèria, 

recollida a la Llei orgànica 15/1999, sobre protecció de dades de caràcter personal. En 

el moment d’introduir aquestes dades al formulari, el turista llegirà el missatge següent: 

Les teves dades de caràcter personal formen part d’un fitxer automatitzat sota la 
responsabilitat d’El gat de neó SLNE (NIF G-47648597) i seran utilitzades amb la 
finalitat de gestionar els projectes de l’entitat i d’enviar informació sobre activitats 
de la mateixa. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, sobre protecció de dades de 
caràcter personal, i demés legislació concordant, en qualsevol moment podràs 
exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les teves dades, 
adreçant-te per correu electrònic a elgatdeneo@gmail.com o per correu postal a El 
gat de neó, carrer de les Escoles Pies, 70, baixos primera, 08017 de Barcelona. 

 

Política de preus 

 

Per avançar cap a l’autosuficiència del projecte, Plug Barceloneta estableix uns preus 

de venda dels tiquets de les activitats, que no es modificaran en funció de 

l’estacionalitat. 

Plug Barceloneta estableix una política de descomptes per fomentar-ne la promoció. 

- 10% de descompte per a les persones que ja hagin realitzat una activitat de 

Plug Barceloneta durant els darrers 12 mesos. 

- 10% de descompte per a les persones que presentin el punt de llibre 

“Recomana’m” d’un familiar o amic. 

- 10% de descompte per a les persones que presentin un comprovant que 

provenen directament de les empreses patrocinadores.  

- 5% de descompte per a les persones que presentin un full volant de promoció 

amb el distintiu corresponent. Al cap de l’any, s’organitzarà una activitat 

gratuïta per als treballadors dels locals col·laboradors en la difusió. 
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Avaluació 

 

La idoneïtat dels diferents apartats plantejats en aquest projecte es valorarà mitjançant 

un sistema d’avaluació que analitzi l’adequació d’aspectes com els objectius, la 

definició del projecte, el procés de producció i l’impacte de Plug Barceloneta. 

A continuació detallem els instruments d’avaluació per a cada un d’aquests aspectes: 

 

Objectius 

 

 Objectiu específic: Enfortir la relació entre els agents turístics i culturals turisme del 

barri, mitjançant l’establiment de dos cicles d’accions que tinguin una periodicitat de sis 

mesos cadascun, d’aquí a un període màxim de dos anys. 

Avaluació: El gat de neó convocarà reunions anuals amb els agents turístics i 

culturals de la Barceloneta. Les actes d’aquestes trobades reflectiran els 

acords presos amb relació als lligams entre ambdós sectors. 

 Objectiu específic: Incloure les accions proposades a Plug Barceloneta en l’oferta 

de turisme cultural de Barceloneta en un període màxim de tres anys. 

Avaluació: La persona responsable de comunicació d’El gat de neó mantindrà 

relació periòdica (anual) amb una persona interlocutora de Turisme de 

Barcelona per garantir la presència de la nostra programació en l’oferta 

turística de la ciutat. En farà, també, el seguiment al web del consorci. 

 Objectiu específic: Incrementar en un 15% el nombre de turistes que realitzen 

activitats culturals a la Barceloneta, en els propers cinc anys. 

Avaluació: Es compararan les dades estadístiques de Turisme de Barcelona 

amb relació a la Barceloneta de l’any anterior a l’inici del projecte amb les del 

cinquè any del seu funcionament.  

Avaluació: Es compararan els estudis de públic (especialment, amb relació a 

la seva procedència) que elaboren els equipaments culturals del barri, des de 

l’any anterior a l’inici del projecte fins al cinquè any del seu funcionament. 

 Objectiu específic: Millorar el coneixement del patrimoni cultural intangible de la 

Barceloneta per part del públic turista. 

Avaluació: El gat de neó elaborarà, semestralment, concursos a la xarxa 

sobre el patrimoni cultural intangible de la Barceloneta. El percentatge de 
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respostes correctes mostrarà el coneixement del patrimoni cultural intangible 

de la Barceloneta. 

 

Definició del projecte 

 

 Destinataris 

Avaluació: La persona conductora de cada activitat distribuirà, entre el públic, 

una enquesta elaborada per El gat de neó que contindrà aspectes específics 

com la seva procedència, característiques, hàbits culturals, etc. 

 Continguts 

Avaluació: Un membre d’El gat de neó conduirà dues entrevistes grupals amb 

veïns del barri on tractaran temes com els elements identitaris i la seva 

percepció del turisme a la zona. Les entrevistes seran al primer i cinquè any 

del projecte. 

Avaluació: Es posaran butlletes a disposició dels turistes de manera 

permanent on podran indicar els temes culturals que els interessaria 

descobrir; podran dipositar-les als equipaments culturals del barri o bé 

emplenar-la via telemàtica. 

 Estratègies 

- Estratègies territorials 

Avaluació: Una persona d’El gat de neó compararà el nombre de turistes que 

fa ús dels recursos culturals del projecte amb els seus indicadors de capacitat 

de càrrega. El número de tiquets venuts permetrà saber el nombre d’usuaris 

de cada activitat. 

- Estratègies de demanda 

Avaluació: El número de tiquets venuts permetrà identificar la demanda de les 

activitats que inclouen experiències. S’avaluarà anualment. 

Avaluació: S’elaborarà una base de dades que contindrà dades dels 

consumidors de Plug Barceloneta com l’activitat per la qual compren el tiquet i 

la data; fet que permetrà relacionar la demanda i l’estacionalitat. 

Avaluació: Les persones conductores de l’activitat observaran l’adequació de 

la/es llengua/ües utilitzada/es en cada activitat amb relació a la llengua 
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vehicular de cada individu. Anotarà, al final de cada sessió, els resultats de la 

seva observació. 

- Estratègies d’accions 

Avaluació: Un membre d’El gat de neó farà entrevistes personals al públic tres 

vegades l’any i posarà èmfasi en llurs sensacions en el moment de realitzar 

l’activitat. 

Avaluació: El número de tiquets venuts indicarà la demanda real. 

Avaluació: La base de dades permetrà veure les visites de repetició, en quin 

període de temps es realitzen i les activitats escollides. 

Avaluació: Els restaurants que formen la marca “Cuina Barceloneta” faran un 

estudi anual dels clients que reben que reflectirà, entre d’altres coses, el 

percentatge de turistes que tenen i les seves procedències. 

Avaluació: El gat de neó portarà el control de les activitats que s’han vist 

alterades a causa de les inclemències meteorològiques mitjançat el contacte 

constant amb els conductors de les activitats. 

Avaluació: La llibreria Negra y Criminal especificarà, al finalitzar el cicle de 

l’acció, el nombre de llibres venuts als turistes que han assistit a “Mans 

enlaire, negrecriminal!” i, concretament, el nombre de llibres venuts 

promocionats per l’autor de cada sessió. 

Avaluació: El propietari de la llibreria Negra y Criminal valorarà l’interès social 

de la novel·la negra mitjançant l’observació directa de les preguntes i 

inquietuds del públic mentre duri l’activitat. 

Avaluació: El balanç del projecte especificarà aquells espais i recursos 

provinents d’altres equipaments culturals del barri. 

- Estratègies de preus: 

Avaluació: La base de dades d’El gat de neó mostrarà el número de visites de 

repetició que tenen descompte. 

- Estratègies de comunicació: 

Avaluació: El número de fulls volants amb la marca específica de cada local 

permetrà veure l’impacte d’aquest tipus de difusió. 

Avaluació: El comptador i generador d’estadístiques del web del projecte 

detalla el nombre de visites rebudes i la procedència (geogràfica i virtual). 



53 
 

Avaluació: El nombre de participacions en les xarxes socials permet veure 

l’activitat en la plataforma 2.0. 

Avaluació: El nombre de persones que assisteixi a una de les accions de Plug 

Barceloneta amb descompte de “Recomana’m” permet veure l’impacte de la 

recomanació de familiars i amics. 

  Activitats 

Avaluació: El qüestionari que passarà la persona conductora de cada activitat 

contindrà aspectes sobre la satisfacció del turista. 

  Model de gestió 

Avaluació: Farem reunions periòdiques amb Barceloneta + història per valorar 

l’estat del projecte en cada moment i detectar debilitats i punts forts del model 

de cogestió. 

Avaluació: Tindrem contacte periòdic amb els agents implicats en les accions. 

Procés 

 

Avaluació: Les actes de les reunions que farem al finalitzar-les (24 hores més 

tard com a màxim) permetran valorar el funcionament de les relacions tant 

internes com externes (assistents, decisions a prendre, etc.). 

Avaluació: L’estat de comptes que es realitzarà anualment avaluarà la 

racionalitat o no dels recursos de què disposem així com també les previsions 

pressupostàries. 

Avaluació: Farem un informe al final de cada cicle d’accions (cada sis mesos) 

en què dedicarem un apartat als espais i requeriments tècnics on reflectirem 

la seva adequació o no per al desenvolupament de cada acció, en funció de 

l’ús que se n’ha fet. 

Avaluació: Les actes de les reunions permetran veure el grau de dinamització 

i implicació de les persones de l’equip. 

Avaluació: Un cop l’any es facilitarà un qüestionari de satisfacció i 

autoavaluació anònim a cada membre de l’equip perquè pugui expressar-hi 

les seves inquietuds i propostes de millora amb relació a la seva tasca dins el 

projecte. 
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Impacte 

 

 Finalitat: Consolidar l’oferta de turisme cultural de qualitat a la Barceloneta. 

Avaluació: Al cinquè any del projecte un membre d’El gat de neó analitzarà 

l’oferta turística de la Barceloneta i n’identificarà els recursos culturals 

implicats. Es faran enquestes de valoració als turistes clients de l’oferta 

turísticocultural que permetran veure el grau de satisfacció amb l’oferta 

proposada. 

 Finalitat: Augmentar la preocupació per la conservació i difusió del patrimoni cultural 

de la Barceloneta. 

Avaluació: L’Ajuntament de Barcelona indicarà en la seva avaluació anual del 

Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic del Pla especial de 

Barcelona, les actuacions fetes a la Barceloneta en aquesta matèria. 
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Recordant la Barceloneta 

 

La Barceloneta avui és, sens dubte, ben diferent a la de fa uns anys. El caràcter 

mariner tradicional de la Barceloneta es remunta a la mateixa creació, al segle XVIII, 

quan va acollir els veïns i veïnes d’una Ribera afectada per la construcció de la 

Ciutadella militar (situada a l’actual Parc de la Ciutadella). L’ordenació d’aquella 

Barceloneta la va dur a terme l’enginyer militar Juan Martín Cermeño, qui va dissenyar 

un entramat quadricular i va establir que les cases fossin de planta baixa i un pis i 

acabessin amb un frontó a la cornisa; de les quals en queda tan sols un exemple 

(Casa del Porró). 

L’arribada del ferrocarril (1848) i la seva proximitat amb el barri va afavorir la 

instal·lació d’indústries a la Barceloneta (ex. la Maquinista Terrestre i Marítima) i la 

conseqüent presència de treballadors va marcar el caràcter obrer del barri durant 

decennis. Un caràcter obrer que es complementava amb l’oferta d’oci (primerament, 

els banys; i, posteriorment, la valoració de la gastronomia va propiciar l’obertura de 

diversos restaurants). El desenvolupament industrial i l’augment demogràfic va fer 

créixer la demanda d’habitatges, els quals van començar a dividir-se interiorment per 

acollir més famílies i, a mitjan segle XIX, es va autoritzar la construcció de més plantes 

per disposar de més habitatges. D’aquesta manera va augmentar la densitat del barri i 

van empitjorar les condicions de vida, ja que la desproporció entre l’alçada dels edificis 

i l’amplada dels carrers comportava més problemes de salubritat i menys entrada de 

llum. 

La degradació progressiva del barri va requerir la intervenció municipal i l’any 1985 es 

va aprovar el PERI (Pla Especial de Reforma Interior) per regenerar la zona. A poc 

temps vista dels Jocs Olímpics de Barcelona, el barri va experimentar un retrocés 

demogràfic i es va orientar al sector turístic. Actualment és un dels punts neuràlgics del 

turisme barceloní que busca la platja i el gaudi de la gastronomia mediterrània. 

 



59 
 

Cronograma de les activitats 

 

 

ACTIVITAT "De l'ham al plat" CONTACTE IX



Reunió coordinació equip i distribució de tasques Equip X

Reunió direcció E. N. Neptuno: presentar projecte AFB, CDR X

Buscar i contactar conductor/a activitat AFB, PSG X X

Reunió de preparació de l'activitat amb conductor/a AFB X

Lloguer embarcacions EFP X

Adquisició telèfon mòbil EFP X

Adquisició i avituallament farmaciola EFP X

Comunicació de l'activitat a autoritats portuàries CDR X

Reunions comunicació/difusió amb empreses i entiats AFB, ELG X X X X

Difusió en paper ELG X X

Difusió virtual ELG X X X

Captació públic i reserves activitat PSG, ELG X X X X X X

Avaluació (mensual, s'indica l'inici) AFB X

2012 2013

X XI XII I II III IV

Equip:   ELG: Elisenda 

AFB: Andreu EFP: Estel 

CDR: Clara  PSG: Patrícia 
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ACTIVITAT "Passeja'm, Barceloneta" CONTACTE IX



Reunió coordinació equip i distribució de tasques Equip X

Reunió Assoc. Barceloneta + Història: presentar projecte CDR, EFP X

Reunió Assoc. Barceloneta + Història: esbós itinerari CDR, EFP X

Reunió responsable Casa del Porró: presentar projecte CDR, EFP X

Fixació calendari obertura portes Casa del Porró EFP X

Reunió C.C. Barceloneta: presentació projecte CDR, EFP X

Supervisió tasca d'investigació dels guies CDR, EFP X X X X X

Elaboració material de difusió ELG X X X

Trobada presencial Turisme BCN (presentació per difusió) CDR, ELG X

Elaboració dossier del guia EFP X X

Difusió en paper CDR, ELG X X

Contacte difusió guies de viatge i assoc. cult. internacionals ELG X X X X

Adquisició sistema micròfon i auriculars EFP X

Difusió virtual ELG X X X X

Captació públic i reserves activitat PSG, CDR X X X X

Avaluació (cada 4 setmanes, s'indica l'inici) CDR x

2012 2013

X XI XII I II III IV
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ACTIVITAT "Menja't la Barceloneta" CONTACTE



Reunió coord. equip i distribució de tasques Equip X

Reunió "Cuina Barceloneta": pres. projecte CDR, AFB X

Reunió relacions ext. Mercat: pres. projecte CDR, EFP X

Establiment calendari cuiners/activitat PSG X

Reserva cuina i estris Mercat per fer taller PSG X

Elaboració material de difusió ELG X X X

Trobades bars/rest. del barri per a la difusió CDR, ELG X

Difusió en paper ELG X X X

Adquisició sistema micròfon+auriculars PSG X

Contractació traductors/es simultanis/ànies PSG X

Difusió virtual ELG X X X

Captació públic i reserves activitat PSG, CDR X X X X

Avaluació (cada 4 setmanes, s'indica l'inici) CDR X X

2013

IV V VI VII VIII IX X
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ACTIVITAT "Mans enlaire, negrecriminal!" CONTACTE



Reunió coordinació equip i distribució de tasques Equip X

Reunió propietari de la llibreria Negra y Criminal CDR, AFB X

Seguiment contacte amb autors literaris PSG X

Contractació traductors/es simultanis/ànies PSG X X X

Elaboració material de difusió ELG X X X

Difusió en paper ELG X X X

Difusió virtual ELG X X X X

Captació públic i reserves activitat EFP, AFB X X X X

Avaluació (cada 4 setmanes, s'indica l'inici) AFB X X

2013

IV V VI VII VIII IX X

 

 



 
 

Carta del turismo 

 

Artículo I 

1. Se reconoce universalmente a toda persona el derecho al descanso y al tiempo 

libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo, a vacaciones periódicas 

pagadas y a la libertad de viajar, sin limitación, dentro de los 11mites legales. 

2. EI ejercicio de este derecho constituye un factor de equilibrio social y de 

intensificación de la conciencia nacional y universal. 

Articulo II 

Como consecuencia de ese derecho, los Estados deberían formular y aplicar políticas 

que tiendan al desarrollo armonioso de las actividades nacionales e internacionales de 

turismo y de tiempo libre, para beneficio de todos los que participan en ellas. 

Artículo III 

A estos efectos los Estados deberían: 

a) favorecer el crecimiento ordenado y armonioso de la actividad turística, tanto 

nacional como internacional, 

b) integrar su política turística en su política global de desarrollo a sus diversos niveles 

-local, regional, nacional e internacional- y ampliar la cooperación turística en un marco 

bilateral, como en uno multilateral, así corno en el marco de la Organización Mundial 

del Turismo, 

c) prestar la debida atención a los principios enunciados en la Declaración de Manila 

sobre el Turismo Mundial y en el Documento de Acapulco "cuando formulen o 

apliquen, según proceda, sus políticas, planes y programas de turismo, con arreglo a 

sus prioridades nacionales y en el marco del programa de trabajo de la Organización 

Mundial del Turismo", 

d) estimular la adopción de medidas que permitan la participación de todos en el 

turismo nacional e internacional, especialmente mediante la ordenación del tiempo de 

trabajo y del tiempo libre, la creación o la ampliación del sistema de vacaciones 

anuales pagadas y el escalonamiento de las fechas de vacaciones, y concediendo una 

atención especial al turismo de los jóvenes, de las personas de edad y de los 

minusválidos, y 
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e) proteger, en Interés de las generaciones presentes y futuras, el medio ambiente 

turístico que, por ser al mismo tiempo un medio humano, natural, social y cultural, 

constituye el patrimonio de la humanidad entera. 

Resolución 38/146. 381 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 

19 de diciembre de 1983. 

Artículo IV 

Los Estados deberían: 

a) favorecer el acceso de los turistas nacionales e internacionales al patrimonio de las 

comunidades visitadas, en aplicación de las disposiciones de los instrumentos de 

facilitación existentes concluidos en el marco de las Naciones Unidas, de la 

Organización de Aviación Civil Internacional, de la Organización Marítima 

internacional, del Consejo de Cooperación Aduanera y de cualquier otra instancia, 

especialmente de la Organización Mundial del Turismo, que tienden a liberalizar cada 

vez más los desplazamientos de personas, 

b) fomentar la conciencia turística y facilitar los contactos de los visitantes con las 

comunidades visitadas, con un objetivo de comprensión y enriquecimiento mutuos, 

c) garantizar la seguridad de los visitantes y de sus bienes por una acción de 

prevención y de protección, 

d) ofrecer a los visitantes en toda la medida posible las mejores condiciones de higiene 

y de acceso a los servicios de salud, así como de prevención de enfermedades 

contagiosas y de accidente, 

e) impedir toda posibilidad de utilización del turismo para la explotación de la 

prostitución de otros, y  

f) reforzar, para la protección de los turistas y de la población de las comunidades 

visitadas, las medidas destinadas a prevenir e impedir la utilización ilegal de 

estupefacientes. 

Artículo V 

Por último, los Estados deberían: 

a) permitir la libertad de desplazamiento de los turistas nacionales e internacionales en 

el interior del país, sin perjuicio de medidas limitativas adoptadas en beneficio del 

interés nacional en ciertas zonas del territorio, 
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b) no permitir la aplicación de ninguna medida de discriminación respecto de los 

turistas, 

c) permitir a los turistas un acceso rápido a los servicios administrativos y judiciales y a 

las representaciones consulares y hacer que puedan disponer de comunicaciones 

públicas interiores y exteriores, y 

d) contribuir a la información de los turistas para ayudarles a comprender las 

costumbres de las poblaciones que constituyen las comunidades visitadas en los 

lugares de tránsito y de estancia. 

1. Las poblaciones que constituyen las comunidades visitadas en los lugares de 

tránsito o de estancia tienen derecho al libre acceso a sus propios recursos turísticos, 

sin dejar de velar, con su actitud y comportamiento, por el respeto de su medio 

ambiente natural y cultural. 

2. Esas poblaciones tienen también derecho a la comprensión y al respeto por parte 

de los turistas de sus costumbres, de sus religiones y de otras formas de su cultura, 

que constituyen parte integrante del patrimonio de la humanidad. 

3. Para facilitar esta comprensión y este respeto por parte de los turistas, convendría 

estimular la difusión de informaciones adecuadas sobre: 

a) las costumbres de las comunidades visitadas, sus prácticas tradicionales y 

religiosas, los usos prohibidos por la costumbre local, los parajes y lugares sagrados 

que deben respetarse, 

b) sus riquezas artísticas, arqueológicas y culturales que deben preservarse, y  

c) la fauna, la flora y los demás recursos naturales que deben protegerse. 

Articulo VII 

Se invita a las poblaciones que constituyen las comunidades visitadas en los lugares 

de tránsito y de estancia a ofrecer a los turistas las mejores condiciones de 

hospitalidad, cortesía y respeto necesarias para el establecimiento de relaciones 

humanas y sociales armoniosas. 

Artículo VIll 

1. Los profesionales y gestores de los servicios de turismo y de viajes pueden aportar 

una contribución positiva al desarrollo del turismo y a la aplicación de las disposiciones 

de la presente Carta. 

2. Esos profesionales y gestores deberían actuar de conformidad con los principios de 

la presente Carta y respetar las obligaciones de cualquier clase que hayan contraído 
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en el marco de sus actividades profesionales, para contribuir a- asegurar al turismo su 

carácter humanista, al respetar la calidad de los productos ofrecidos. 

3. Dichos profesionales y gestores deberían abstenerse de todo lo que pueda fomentar 

la utilización del turismo con el fin de explotar, de cualquier forma, a otras personas. 

Artículo IX 

Los profesionales y gestores de los servicios de turismo y de viajes, por medio de una 

legislación apropiada, a los niveles nacional e internacional, deberían ser estimulados 

y deberían disponer de facilidades que les permitan: 

a) ejercer sus actividades en condiciones favorables, sin obstáculos especiales y sin 

discriminación, 

b) beneficiarse de una formación general y técnica, tanto en su propio país como en el 

extranjero, a fin de que se disponga de recursos humanos calificados, y 

c) cooperar entre ellos, así como con los poderes públicos, en el seno de 

organizaciones nacionales e internacionales, a fin de mejorar la coordinación de sus 

actividades y la calidad de sus prestaciones. 
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Código ético mundial para el turismo 

Principios 

Artículo 1 

Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuos entre hombres y 

sociedades  

1. La comprensión y la promoción de los valores éticos comunes de la 

humanidad, en un espíritu de tolerancia y respeto de la diversidad de 

las creencias religiosas, filosóficas y morales son, a la vez, fundamento 

y consecuencia de un turismo responsable. Los agentes del desarrollo 

turístico y los propios turistas prestarán atención a las tradiciones y 

prácticas sociales y culturales de todos los pueblos, incluso a las de las 

minorías nacionales y de las poblaciones autóctonas, y reconocerán su 

riqueza. 

2. Las actividades turísticas se organizarán en armonía con las 

peculiaridades y tradiciones de las regiones y países receptores, y con 

respeto a sus leyes y costumbres. 

3. Tanto las comunidades receptoras como los agentes profesionales 

locales habrán de aprender a conocer y a respetar a los turistas que los 

visitan, y a informarse sobre su forma de vida, sus gustos y sus 

expectativas. La educación y la formación que se impartan a los 

profesionales contribuirán a un recibimiento hospitalario de los turistas. 

4. Las autoridades públicas tienen la misión de asegurar la protección de 

los turistas y visitantes y de sus bienes. En ese cometido, prestarán 

especial atención a la seguridad de los turistas extranjeros, por su 

particular vulnerabilidad. Con ese fin, facilitarán el establecimiento de 

medios de información, prevención, protección, seguro y asistencia 

específicos que correspondan a sus necesidades. Los atentados, 

agresiones, secuestros o amenazas dirigidos contra turistas o 

trabajadores del sector turístico, así como la destrucción intencionada 

de instalaciones turísticas o de elementos del patrimonio cultural o 

natural deben condenarse y reprimirse con severidad, de conformidad 

con la legislación nacional respectiva. 
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5. En sus desplazamientos, los turistas y visitantes evitarán todo acto 

criminal o considerado delictivo por las leyes del país que visiten, y 

cualquier comportamiento que pueda resultar chocante o hiriente para 

la población local, o dañar el entorno del lugar. Se abstendrán de 

cualquier tipo de tráfico de drogas, armas, antigüedades, especies 

protegidas, y productos y sustancias peligrosos o prohibidos por las 

reglamentaciones nacionales. 

6. Los turistas y visitantes tienen la responsabilidad de recabar 

información, desde antes de su salida, sobre las características del país 

que se dispongan a visitar. Asimismo, serán conscientes de los riesgos 

de salud y seguridad inherentes a todo desplazamiento fuera de su 

entorno habitual, y se comportarán de modo que minimicen esos 

riesgos. 

Artículo 2 

El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo 

1. El turismo, que es una actividad generalmente asociada al descanso, a 

la diversión, al deporte y al acceso a la cultura y a la naturaleza, debe 

concebirse y practicarse como un medio privilegiado de desarrollo 

individual y colectivo. Si se lleva a cabo con la apertura de espíritu 

necesaria, es un factor insustituible de autoeducación, tolerancia mutua 

y aprendizaje de las legítimas diferencias entre pueblos y culturas y de 

su diversidad. 

2. Las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y mujeres. 

Asimismo, se encaminarán a promover los derechos humanos y, en 

particular, los derechos específicos de los grupos de población más 

vulnerables, especialmente los nños, las personas mayores, y las 

personas con discapacidades, las minorías étnicas y los pueblos 

autóctonos. 

3. La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, 

especialmente la sexual, y en particular cuando afecta a los niños, 

vulnera los objetivos fundamentales del turismo y constituye una 

negación de su esencia. Por lo tanto, conforme al derecho internacional, 

debe combatirse sin reservas con la cooperación de todos los Estados 
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interesados, y sancionarse con rigor en las legislaciones nacionales de 

los países visitados y de los países de los autores de esos actos, 

incluso cuando se hayan cometido en el extranjero. 

4. Los desplazamientos por motivos de religión, salud, educación e 

intercambio cultural o lingüístico constituyen formas particularmente 

interesantes de turismo, y merecen fomentarse. 

5. Se favorecerá la introducción en los programas de estudios de la 

enseñanza del valor de los intercambios turísticos, de sus beneficios 

económicos, sociales y culturales, y también de sus riesgos. 

Artículo 3 

El turismo, factor de desarrollo sostenible 

1. Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de 

salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, en la 

perspectiva de un crecimiento económico saneado, constante y 

sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las 

necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán e 

incentivarán todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan 

ahorrar recursos naturales escasos y valiosos, en particular el agua y la 

energía, y eviten en lo posible la producción de desechos. 

3. Se procurará distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos de 

turistas y visitantes, en particular por medio de las vacaciones pagadas 

y de las vacaciones escolares, y equilibrar mejor la frecuentación, con el 

fin de reducir la presión que ejerce la actividad turística en el medio 

ambiente y de aumentar sus efectos beneficiosos en el sector turístico y 

en la economía local. 

4. Se concebirá la infraestructura y se programarán las actividades 

turísticas de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen 

los ecosistemas y la diversidad biológica, y que se preserven las 

especies en peligro de la fauna y de la flora silvestre. Los agentes del 

desarrollo turístico, y en particular los profesionales del sector, deben 

admitir que se impongan limitaciones a sus actividades cuando éstas se 
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ejerzan en espacios particularmente vulnerables: regiones desérticas, 

polares o de alta montaña, litorales, selvas tropicales o zonas húmedas, 

que sean idóneos para la creación de parques naturales o reservas 

protegidas. 

5. El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de 

turismo particularmente enriquecedoras y valorizadoras, siempre que 

respeten el patrimonio natural y la población local y se ajusten a la 

capacidad de ocupación de los lugares turísticos. 

Artículo 4  

El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural 

de la humanidad 

1. Los recursos turísticos pertenecen al patrimonio común de la 

humanidad. Las comunidades en cuyo territorio se encuentran tienen 

con respecto a ellos derechos y obligaciones particulares. 

2. Las políticas y actividades turísticas se llevarán a cabo con respeto al 

patrimonio artístico, arqueológico y cultural, que deben proteger y 

transmitir a las generaciones futuras. Se concederá particular atención 

a la protección y a la rehabilitación de los monumentos, santuarios y 

museos, así como de los lugares de interés histórico o arqueológico, 

que deben estar ampliamente abiertos a la frecuentación turística. Se 

fomentará el acceso del público a los bienes y monumentos culturales 

de propiedad privada con todo respeto a los derechos de sus 

propietarios, así como a los edificios religiosos sin perjuicio de las 

necesidades del culto. 

3. Los recursos procedentes de la frecuentación de los sitios y 

monumentos de interés cultural habrían de asignarse preferentemente, 

al menos en parte, al mantenimiento, a la protección, a la mejora y al 

enriquecimiento de ese patrimonio. 

4. La actividad turística se organizará de modo que permita la 

supervivencia y el florecimiento de la producción cultural y artesanal 

tradicional, así como del folklore, y que no conduzca a su normalización 

y empobrecimiento. 
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Artículo 5 

El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino 

1. Las poblaciones y comunidades locales se asociarán a las actividades 

turísticas y tendrán una participación equitativa en los beneficios 

económicos, sociales y culturales que reporten, especialmente en la 

creación directa e indirecta de empleo a que den lugar. 

2. Las políticas turísticas se organizarán de modo que contribuyan a 

mejorar el nivel de vida de la población de las regiones visitadas y 

respondan a sus necesidades. La concepción urbanística y 

arquitectónica y el modo de explotación de las estaciones y de los 

medios de alojamiento turístico tenderán a su óptima integración en el 

tejido económico y social local. En igualdad de competencia, se dará 

prioridad a la contratación de personal local. 

3. Se prestará particular atención a los problemas específicos de las 

zonas litorales y de los territorios insulares, así como de las frágiles 

zonas rurales y de montaña, donde el turismo representa con 

frecuencia una de las escasas oportunidades de desarrollo frente al 

declive de las actividades económicas tradicionales. 

4. De conformidad con la normativa establecida por las autoridades 

públicas, los profesionales del turismo, y en particular los inversores, 

llevarán a cabo estudios de impacto de sus proyectos de desarrollo en 

el entorno y en los medios naturales. Asimismo, facilitarán con la 

máxima transparencia y la objetividad pertinente toda la información 

relativa a sus programas futuros y a sus consecuencias previsibles, y 

favorecerán el diálogo sobre su contenido con las poblaciones 

interesadas. 

Artículo 6 

Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico 

1. Los agentes profesionales del turismo tienen obligación de facilitar a los 

turistas una información objetiva y veraz sobre los lugares de destino y 

sobre las condiciones de viaje, recepción y estancia. Además, 

asegurarán la absoluta transparencia de las cláusulas de los contratos 
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que propongan a sus clientes, tanto en lo relativo a la naturaleza, al 

precio y a la calidad de las prestaciones que se comprometen a facilitar 

como a las compensaciones financieras que les incumban en caso de 

ruptura unilateral de dichos contratos por su parte. 

2. En lo que de ellos dependa, y en cooperación con las autoridades 

públicas, los profesionales del turismo velarán por la seguridad, la 

prevención de accidentes, la protección sanitaria y la higiene 

alimentaria de quienes recurran a sus servicios. Se preocuparán por la 

existencia de sistemas de seguros y de asistencia adecuados. 

Asimismo, asumirán la obligación de rendir cuentas, conforme a las 

modalidades que dispongan las reglamentaciones nacionales y, cuando 

corresponda, la de abonar una indemnización equitativa en caso de 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

3. En cuanto de ellos dependa, los profesionales del turismo contribuirán 

al pleno desarrollo cultural y espiritual de los turistas y permitirán el 

ejercicio de sus prácticas religiosas durante los desplazamientos. 

4. En coordinación con los profesionales interesados y sus asociaciones, 

las autoridades públicas de los Estados de origen y de los países de 

destino velarán por el establecimiento de los mecanismos necesarios 

para la repatriación de los turistas en caso de incumplimiento de las 

empresas organizadoras de sus viajes. 

5. Los gobiernos tienen el derecho -y el deber-, especialmente en casos 

de crisis, de informar a sus ciudadanos de las condiciones difíciles, o 

incluso de los peligros con los que puedan encontrarse con ocasión de 

sus desplazamientos al extranjero. Sin embargo, les incumbe facilitar 

esas informaciones sin perjudicar de forma injustificada ni exagerada el 

sector turístico de los países receptores y los intereses de sus propios 

operadores. El contenido de las advertencias eventuales habrá, por 

tanto, de discutirse previamente con las autoridades de los países de 

destino y con los profesionales interesados. Las recomendaciones que 

se formulen guardarán estricta proporción con la gravedad de las 

situaciones reales y se limitarán a las zonas geográficas donde se haya 

comprobado la situación de inseguridad. Esas recomendaciones se 

atenuarán o anularán en cuanto lo permita la vuelta a la normalidad. 
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6. La prensa, y en particular la prensa especializada en turismo, y los 

demás medios de comunicación, incluidos los modernos medios de 

comunicación electrónica, difundirán una información veraz y 

equilibrada sobre los acontecimientos y las situaciones que puedan 

influir en la frecuentación turística. Asimismo, tendrán el cometido de 

facilitar indicaciones precisas y fiables a los consumidores de servicios 

turísticos. Para ese fin, se desarrollarán y se emplearán las nuevas 

tecnologías de comunicación y comercio electrónico que, al igual que la 

prensa y los demás medios de comunicación, no habrán de facilitar en 

modo alguno el turismo sexual. 

Artículo 7 

Derecho al turismo 

1. La posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento de las 

riquezas de nuestro mundo constituirá un derecho abierto por igual a 

todos los habitantes de nuestro planeta. La participación cada vez más 

difundida en el turismo nacional e internacional debe entenderse como 

una de las mejores expresiones posibles del continuo crecimiento del 

tiempo libre, y no se le opondrá obstáculo ninguno. 

2. El derecho al turismo para todos debe entenderse como consecuencia 

del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación 

razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas 

periódicas, que se garantiza en el artículo 24 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 7.d del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

3. Con el apoyo de las autoridades públicas, se desarrollará el turismo 

social, en particular el turismo asociativo, que permite el acceso de la 

mayoría de los ciudadanos al ocio, a los viajes y a las vacaciones. 

4. Se fomentará y se facilitará el turismo de las familias, de los jóvenes y 

de los estudiantes, de las personas mayores y de las que padecen 

discapacidades. 

Artículo 8 

Libertad de desplazamientos turísticos 
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1. Con arreglo al derecho internacional y a las leyes nacionales, los 

turistas y visitantes se beneficiarán de la libertad de circular por el 

interior de sus países y de un Estado a otro, de conformidad con el 

artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 

podrán acceder a las zonas de tránsito y estancia, así como a los sitios 

turísticos y culturales sin formalidades exageradas ni discriminaciones. 

2. Se reconoce a los turistas y visitantes la facultad de utilizar todos los 

medios de comunicación disponibles, interiores y exteriores. Se 

beneficiarán de un acceso rápido y fácil a los servicios administrativos, 

judiciales y sanitarios locales, y podrán ponerse libremente en contacto 

con las autoridades consulares del país del que sean ciudadanos 

conforme a los convenios diplomáticos vigentes. 

3. Los turistas y visitantes gozarán de los mismos derechos que los 

ciudadanos del país que visiten en cuanto a la confidencialidad de los 

datos sobre su persona, en particular cuando esa información se 

almacene en soporte electrónico. 

4. Los procedimientos administrativos de paso de las fronteras 

establecidos por los Estados o por acuerdos internacionales, como los 

visados, y las formalidades sanitarias y aduaneras se adaptarán para 

facilitar al máximo la libertad de los viajes y el acceso de la mayoría de 

las personas al turismo internacional. Se fomentarán los acuerdos entre 

grupos de países para armonizar y simplificar esos procedimientos. Los 

impuestos y gravámenes específicos que penalicen el sector turístico y 

mermen su competitividad habrán de eliminarse o corregirse 

progresivamente. 

5. Siempre que lo permita la situación económica de los países de los que 

procedan, los viajeros podrán disponer de las asignaciones de divisas 

convertibles que necesiten para sus desplazamientos. 

Artículo 9 

Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico 

1. Bajo la supervisión de las administraciones de sus Estados de origen y 

de los países de destino, se garantizarán especialmente los derechos 



71 
 

fundamentales de los trabajadores asalariados y autónomos del sector 

turístico y de las actividades 

conexas, habida cuenta de las limitaciones específicas vinculadas a la 

estacionalidad de su actividad, a la dimensión global de su sector y a la 

flexibilidad que suele imponer la naturaleza de su trabajo. 

2. Los trabajadores asalariados y autónomos del sector turístico y de las 

actividades conexas tienen el derecho y el deber de adquirir una 

formación inicial y continua adecuada. Se les asegurará una protección 

social suficiente y se limitará en todo lo posible la precariedad de su 

empleo. Se propondrá un estatuto particular a los trabajadores 

estacionales del sector, especialmente en lo que respecta a su 

protección social. 

3. Siempre que demuestre poseer las disposiciones y calificaciones 

necesarias, se reconocerá a toda persona física y jurídica el derecho a 

ejercer una actividad profesional en el ámbito del turismo, de 

conformidad con la legislación nacional vigente. Se reconocerá a los 

empresarios y a los inversores -especialmente en el ámbito de la 

pequeña y mediana empresa- el libre acceso al sector turístico con el 

mínimo de restricciones legales o administrativas. 

4. Los intercambios de experiencia que se ofrezcan a los directivos y otros 

trabajadores de distintos países, sean o no asalariados, contribuyen a la 

expansión del sector turístico mundial. Por ese motivo, se facilitarán en 

todo lo posible, de conformidad con las legislaciones nacionales y las 

convenciones internacionales aplicables. 

5. Las empresas multinacionales del sector turístico, factor insustituible de 

solidaridad en el desarrollo y de dinamismo en los intercambios 

internacionales, no abusarán de la posición dominante que puedan 

ocupar. Evitarán convertirse en transmisoras de modelos culturales y 

sociales que se impongan artificialmente a las comunidades receptoras. 

A cambio de la libertad de inversión y operación comercial que se les 

debe reconocer plenamente, habrán de comprometerse con el 

desarrollo local evitando que una repatriación excesiva de sus 

beneficios o la inducción de importaciones puedan reducir la 



72 
 

contribución que aporten a las economías en las que estén 

implantadas. 

6. La colaboración y el establecimiento de relaciones equilibradas entre 

empresas de los países emisores y receptores contribuyen al desarrollo 

sostenible del turismo y a una repartición equitativa de los beneficios de 

su crecimiento. 

Artículo 10 

Aplicación de los principios del Código ético Mundial para el Turismo 

1. Los agentes públicos y privados del desarrollo turístico cooperarán en la 

aplicación de los presentes principios y controlarán su práctica efectiva. 

2. Los agentes del desarrollo turístico reconocerán el papel de los 

organismos internacionales, en primer lugar el de la Organización 

Mundial del Turismo, y de las organizaciones no gubernamentales 

competentes en los campos de la promoción y del desarrollo del 

turismo, de la protección de los derechos humanos, del medio ambiente 

y de la salud, con arreglo a los principios generales del derecho 

internacional. 

2. Los mismos agentes manifiestan su intención de someter los litigios relativos a 

la aplicación o a la interpretación del Código ético Mundial para el Turismo a un 

tercer organismo imparcial, denominado Comité Mundial de ética del Turismo, 

con fines de conciliación. 
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Carta internacional sobre turismo cultural 

 

La Gestión del Turismo en los sitios con Patrimonio Significativo (1999) 

Adoptada por ICOMOS en la 12ª Asamblea General en México, octubre de 1999. 

 

INTRODUCCIÓN  

El Espíritu de la Carta  

En su más amplio sentido, el Patrimonio natural y cultural pertenece a todos los 

pueblos.  

Cada uno de nosotros tiene el derecho y la responsabilidad de comprender, valorar y 

conservar sus valores universales.  

El concepto de Patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto naturales como 

culturales. Abarca los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos 

construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones 

pasadas y presentes, y los conocimientos y experiencias vitales. Registra y expresa 

largos procesos de evolución histórica, constituyendo la esencia de muy diversas 

identidades nacionales, regionales, locales, indígenas y es parte integrante de la vida 

moderna. Es un punto de referencia dinámico y un instrumento positivo de crecimiento 

e intercambio. La memoria colectiva y el peculiar Patrimonio cultural de cada 

comunidad o localidad es insustituible y una importante base para el desarrollo no solo 

actual sino futuro.  

En estos tiempos de creciente globalización, la protección, conservación, 

interpretación y presentación de la diversidad cultural y del patrimonio cultural de 

cualquier sitio o región es un importante desafío para cualquier pueblo en cualquier 

lugar. Sin embargo, lo normal es que cada comunidad en concreto o grupo implicado 

en la conservación se responsabilice de la gestión de este patrimonio, teniendo en 

cuenta las normas internacionalmente reconocidas y aplicadas de forma adecuada.  

Un objetivo fundamental de la gestión del Patrimonio consiste en comunicar su 

significado y la necesidad de su conservación tanto a la comunidad anfitriona como a 

los visitantes. El acceso físico, intelectual y/o emotivo, sensato y bien gestionado a los 

bienes del Patrimonio, así como el acceso al desarrollo cultural, constituyen al mismo 

tiempo un derecho y un privilegio.  
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Esto conlleva la responsabilidad de respetar los valores del Patrimonio Natural o 

Cultural, así como los intereses y patrimonios de la actual comunidad anfitriona, de los 

pueblos indígenas conservadores de su patrimonio o de los poseedores de 

propiedades históricas, así como la obligación de respetar los paisajes y las culturas a 

partir de las cuales se ha desarrollado el Patrimonio.  

La Interacción dinámica entre el Turismo y el Patrimonio Cultural  

El Turismo nacional e internacional sigue siendo uno de los medios más importantes 

para el intercambio cultural, ofreciendo una experiencia personal no sólo acerca de lo 

que pervive del pasado, sino de la vida actual y de otras sociedades. El Turismo es 

cada vez más apreciado como una fuerza positiva para la conservación de la 

Naturaleza y de la Cultura. El Turismo puede captar los aspectos económicos del 

Patrimonio y aprovecharlos para su conservación generando fondos, educando a la 

comunidad e influyendo en su política. Es un factor esencial para muchas economías 

nacionales y regionales y puede ser un importante factor de desarrollo cuando se 

gestiona adecuadamente.  

Por su propia naturaleza, el Turismo ha llegado a ser un complejo fenómeno de 

dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, educativas, biofísicas, 

ecológicas y estéticas. Se pueden descubrir numerosas oportunidades y posibilidades 

conociendo la valiosa interacción existente entre los deseos y expectativas de los 

visitantes, potencialmente conflictivas, y de las aspiraciones y deseos de las 

comunidades anfitrionas o locales.  

El Patrimonio natural y cultural, la diversidad y las culturas vivas constituyen los 

máximos atractivos del Turismo. El Turismo excesivo o mal gestionado con cortedad 

de miras, así como el turismo considerado como simple crecimiento, pueden poner en 

peligro la naturaleza física del Patrimonio natural y cultural, su integridad y sus 

características identificativas. El entorno ecológico, la cultura y los estilos de vida de 

las comunidades anfitrionas, se pueden degradar al mismo tiempo que la propia 

experiencia del visitante.  

El turismo debería aportar beneficios a la comunidad anfitriona y proporcionar 

importantes medios y motivaciones para cuidar y mantener su Patrimonio y sus 

tradiciones vivas. Con el compromiso y la cooperación entre los representantes locales 

y/o de las comunidades indígenas, los conservacionistas, los operadores turísticos, los 

propietarios, los responsables políticos, los responsables de elaborar planes 

nacionales de desarrollo y los gestores de los sitios, se puede llegar a una industria 
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sostenible del Turismo y aumentar la protección sobre los recursos del Patrimonio en 

beneficio de las futuras generaciones.  

En cuanto autor de esta Carta, ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y 

Sitios, se compromete con este desafío en unión con otras organizaciones 

internacionales y con la industria del Turismo.  

Objetivos de la Carta  

Los objetivos de la Carta Internacional de Turismo Cultural, son:  

• Facilitar y animar a cuantos están involucrados en la gestión y conservación del 

Patrimonio para que transmitan su importancia tanto a la comunidad anfitriona como a 

los visitantes.  

• Facilitar y animar a la industria del Turismo para que éste se promueva y gestione 

con la finalidad de respetar y acrecentar el Patrimonio y las culturas vivas de las 

comunidades anfitrionas.  

• Facilitar y animar al diálogo entre los intereses de la conservación del Patrimonio y 

los intereses de la industria del Turismo, acerca de la importancia y frágil naturaleza de 

los sitios con Patrimonio, sus variados objetos y sus culturas vivas, incluyendo la 

necesidad de lograr un desarrollo sostenible para ambos.  

• Animar a las partes interesadas para formular planes y políticas concretas de 

desarrollo, objetivos mensurables y estrategias para la presentación e interpretación 

de los sitios con Patrimonio y sus actividades culturales para su defensa y 

conservación.  

Además,  

• La Carta apoya otras iniciativas abiertas por ICOMOS, por otras instituciones 

internacionales y por la industria del Turismo para mantener la integridad del 

Patrimonio, su gestión y su conservación.  

• La Carta anima al compromiso entre todos aquellos que tengan intereses relevantes 

o intereses ocasionalmente en conflicto, responsabilidades y obligaciones, para que se 

esfuercen en poner de acuerdo sus objetivos.  

• La Carta anima a que las partes interesadas formulen pautas detalladas que faciliten 

la puesta en práctica de los Principios de esta Carta, de acuerdo con las peculiares 

circunstancias de cada una de ellas, o según las exigencias planteadas por las 

comunidades u organizaciones pertinentes.  
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PRINCIPIOS DE LA CARTA DE TURISMO CULTURAL  

Principio 1  

Desde que el Turismo nacional e internacional se ha convertido en uno de los más 

importantes vehículos para el intercambio cultural, su conservación debería 

proporcionar oportunidades responsables y bien gestionadas a los integrantes de la 

comunidad anfitriona así como proporcionar a los visitantes la experimentación y 

comprensión inmediatas de la cultura y patrimonio de esa comunidad.  

1.1  

El Patrimonio natural y cultural es al mismo tiempo un recurso material y espiritual y 

ofrece una perspectiva de desarrollo histórico. Desempeña un papel importante en la 

vida moderna y el público en general debería tener acceso tanto físico como intelectual 

y/o emotivo a este Patrimonio. Los programas para la protección y conservación del 

patrimonio natural y cultural en sus características físicas, en sus valores intangibles, 

expresiones culturales contemporáneas y sus variados contextos, deberían facilitar a 

la comunidad anfitriona y al visitante, de un modo equilibrado y agradable, la 

comprensión y el aprecio de los significados de este Patrimonio.  

1.2  

Los aspectos individualizados del patrimonio natural y cultural tienen diversos niveles 

de significación, algunos de valor universal, otros de importancia nacional, regional o 

local. Los programas de interpretación deberían presentar estos significados de 

manera relevante y accesible para la comunidad anfitriona y para el visitante, usando 

métodos apropiados, atractivos y actuales en materia de educación, medios 

informativos, tecnología y desarrollo personal, proporcionando información histórica, 

cultural, además de información sobre el entorno físico.  

1.3  

La interpretación y presentación de los programas debería proporcionar un alto nivel 

de conciencia pública y el soporte necesario para la supervivencia del Patrimonio 

natural y cultural a largo plazo.  

1.4  

Los programas de interpretación deberían proporcionar el significado de los sitios del 

Patrimonio y de sus tradiciones y prácticas culturales así como ofrecer sus actividades 

dentro del marco tanto de la experiencia del pasado como de la actual diversidad 

cultural de la comunidad anfitriona y de su región, sin olvidar las minorías culturales o 

grupos lingüísticos. El visitante debería siempre estar informado acerca de la 
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diversidad de los valores culturales que pueden adscribirse a los distintos bienes 

patrimoniales.  

Principio 2  

La relación entre los sitios con Patrimonio y el Turismo, es una relación dinámica y 

puede implicar valoraciones encontradas. Esta relación debería gestionarse de modo 

sostenible para la actual y para las futuras generaciones.  

2.1 Los sitios con Patrimonio tienen un valor intrínseco para todo el mundo por 

constituir la base de la diversidad cultural y del desarrollo social. La protección y 

conservación a largo plazo de las culturas vivas, de los sitios con Patrimonio, de sus 

variados objetos, de su integridad física y ecológica y de su contexto medioambiental, 

debería ser un componente esencial en el desarrollo de las políticas sociales, 

económicas, políticas, culturales y turísticas.  

2.2  

La interacción entre los recursos o valores del Patrimonio y el Turismo es dinámica y 

está en continuo cambio, generando para ambos oportunidades y desafíos así como 

potenciales situaciones conflictivas. Los proyectos turísticos, sus actividades y su 

desarrollo, deberían conseguir resultados positivos y minimizar los impactos negativos 

para el Patrimonio y para los modos de vida de la comunidad anfitriona, al mismo 

tiempo que deberían responder a las necesidades y expectativas del visitante.  

2.3  

La conservación, la interpretación y los programas de desarrollo turístico deberían 

basarse en la diáfana comprensión de los aspectos específicos y significativos del 

Patrimonio en cada sitio en particular, a menudo complejos y conflictivos. Es 

importante la continua investigación y el asesoramiento para lograr una permanente 

comprensión y aprecio de estos significados.  

2.4  

Es importante conservar la autenticidad de los sitios del Patrimonio y de la variedad de 

sus objetos. La autenticidad constituye un elemento esencial del significado cultural 

expresado a través de los materiales físicos, del legado de la memoria y de las 

tradiciones intangibles que perduran del pasado. Los programas deberían presentar e 

interpretar la autenticidad de los sitios y de sus experiencias culturales para mejorar el 

aprecio y la comprensión del patrimonio cultural.  

2.5  
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Los proyectos e infraestructuras y los proyectos para el desarrollo turístico deberían 

tomar en cuenta la dimensión social, estética y cultural, los paisajes naturales y 

culturales, las características de su biodiversidad, así como los amplios contextos 

visuales de los sitios con Patrimonio. Deberían utilizarse preferentemente los 

materiales propios de cada localidad y tomar en cuenta los estilos de la arquitectura 

local y de la tradición vernacular.  

2.6  

Antes de que un creciente turismo promueva o desarrolle sitios con Patrimonio, los 

planes de gestión deberían sopesar los valores naturales y culturales de estos 

recursos. Los planes de desarrollo deberían establecer límites adecuados para que el 

cambio sea asumible, sobre todo en relación al impacto que un excesivo número de 

visitantes puede producir en las características físicas del Patrimonio, en su integridad 

ecológica, en la diversidad del Sitio, en los sistemas de transporte y acceso y en el 

bienestar social, económico y cultural de la comunidad anfitriona. Si el previsible nivel 

de cambio es inaceptable, deberían modificarse los planes de desarrollo que se 

propongan.  

2.7  

Deberían elaborarse programas de evaluación continua para valorar los impactos 

progresivos de las actividades turísticas y de los planes de desarrollo en cada Sitio o 

comunidad.  

Principio 3  

La Planificación de la conservación y del turismo en los Sitios con Patrimonio, debería 

garantizar que la Experiencia del Visitante le merezca la pena y le sea satisfactoria y 

agradable.  

3.1  

Los programas de Conservación del Patrimonio y los del Turismo, deberían ofrecer 

contenidos de máxima calidad para optimizar la comprensión del visitante a cerca de 

las características significativas del Patrimonio y la necesidad de su protección, 

haciéndole capaz de disfrutar adecuadamente de su visita.  

3.2  

Los visitantes deberían poder experimentar los sitios con Patrimonio de modo tranquilo 

y a su propio ritmo, si éste es su deseo. De todos modos, pueden ser necesarios 

itinerarios especiales de circulación de visitantes para minimizar los impactos sobre la 

integridad y constitución física del Sitio y de sus características naturales o culturales.  
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3.3  

El carácter sagrado de los sitios con significación espiritual así como sus prácticas y 

tradiciones, constituyen un importante punto de reflexión para los gestores de los 

sitios, los visitantes, los legisladores, los planificadores y los operadores turísticos, Se 

debe animar a los visitantes para que se comporten como huéspedes bienvenidos, 

respetando los valores y el estilo de vida de la comunidad anfitriona, rechazando el 

producto de posibles robos o el comercio ilícito de propiedades culturales, 

comportándose de manera que inciten a ser nuevamente bienvenidos si alguna vez 

regresan.  

3.4  

La planificación de actividades turísticas debería ofrecer al visitante posibilidades 

adecuadas de confort, seguridad y de sentirse a gusto, de modo que aumente el 

disfrute de la visita sin impacto negativo para las características significativas o 

ecológicas del sitio.  

Principio 4  

Las comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas deberían involucrarse en la 

planificación de la conservación del Patrimonio y en la planificación del Turismo.  

4.1  

Deberían respetarse los derechos e intereses de la comunidad anfitriona, local y 

regional, así como a los propietarios y a los pueblos indígenas implicados que ejercen 

derechos o responsabilidades tradicionales sobre su propio territorio y sitios 

significativos. Todos ellos deberían involucrarse en el proceso de establecer objetivos, 

estrategias, políticas y métodos para la identificación, conservación, gestión, 

presentación e interpretación de sus propios recursos patrimoniales, de sus prácticas 

culturales y de sus actuales expresiones culturales, dentro del contexto turístico.  

4.2  

Cuando el Patrimonio de un Sitio o región concretos pueda tener una dimensión 

universal, deberían respetarse las necesidades y los deseos de las diversas 

comunidades o pueblos indígenas para restringir o administrar la región y el acceso 

físico, espiritual o intelectual a determinadas prácticas culturales, conocimientos, 

creencias, actividades, objetos o lugares.  

Principio 5  
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Las actividades del Turismo y de la conservación del Patrimonio deberían beneficiar a 

la comunidad anfitriona.  

5.1  

Los legisladores deberían promover medidas para una equitativa distribución de los 

beneficios del Turismo de modo que éstos sean repartidos entre los diversos países o 

regiones, aumentando los niveles de desarrollo económico y contribuyendo a erradicar 

la pobreza cuando así sea necesario.  

5.2  

La gestión de la conservación del patrimonio y de las actividades turísticas debería 

proporcionar beneficios equitativos de carácter económico, social y cultural a los 

hombres y mujeres de la comunidad anfitriona, a todos los niveles, a través de la 

educación, la formación y la creación de oportunidades de empleo a tiempo completo.  

5.3  

Una parte significativa de la renta proveniente de los programas turísticos en sitios con 

Patrimonio, debería dedicarse a la protección, conservación y presentación de los 

propios Sitios, incluyendo sus contextos naturales y culturales. Cuando así sea 

posible, los visitantes deberían ser informados acerca de esta distribución de la renta.  

5.4  

Los programas turísticos deberían alentar la formación de los intérpretes y guías del 

Sitio provenientes de la propia comunidad anfitriona, para aumentar la capacidad de la 

población local en la presentación e interpretación de sus propios valores culturales.  

5.5  

Los programas educativos y de interpretación del Patrimonio entre las personas de la 

comunidad anfitriona deberían involucrar a los interpretes locales. Los programas 

deberían promover el conocimiento y el respeto de su patrimonio, animando a los 

hombres y mujeres de la comunidad a interesarse en el cuidado y la conservación del 

mismo.  

5.6  

La gestión de la conservación del Patrimonio y de los programas de Turismo debería 

incluir la educación y posibilidades de formación para los legisladores, planificadores, 

investigadores, diseñadores, arquitectos, intérpretes, conservadores y operadores 

turísticos. Los participantes en estos programas de formación deberían ser incitados 
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para comprender y ayudar a resolver los puntos de vista, a menudo conflictos, y los 

problemas a los que se enfrentan el resto de sus colegas.  

Principio 6  

Los programas de promoción del Turismo deberían proteger y ensalzar las 

características del Patrimonio natural y cultural.  

6.1  

Los programas de promoción del Turismo deberían producir expectativas reales e 

información responsable en los visitantes potenciales, acerca de la cultura específica y 

de las características patrimoniales del Sitio o de la comunidad.  

6.2  

Los Sitios y las colecciones de diversos objetos de significación patrimonial deberían 

promocionarse y gestionarse de modo que se proteja su autenticidad y aumente la 

vivencia del visitante, diluyendo los flujos de visita pública en las llegadas al Sitio y 

evitando el excesivo número de visitantes al mismo tiempo.  

6.3  

Los programas de promoción del Turismo deberían proporcionar correcta distribución 

de beneficios y amortiguar la presión sobre los Sitios más visitados animando al 

visitante a experimentar otros diversos aspectos del patrimonio cultural y natural de la 

región o localidad.  

6.4  

La promoción, distribución y venta de recuerdos locales y otros productos deberían 

ofrecer una razonable contrapartida social y económica a la localidad anfitriona y 

asegurar al mismo tiempo que no se degrada su propia integridad cultural.  

 


