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OBJECTIUS DE LA INICIATIVA

Es cerca dotar a la provincia de Barcelona del màxim nombre
de punts d’informació turística (públics i/o privats) que
puguin complementar als Serveis d’Informació, Difusió i

Atenció Turística que ja existeixen. Oferint al
turista/visitant la possibilitat de ser informat sobre

l’oferta turística existent, i acompanyant-lo en la
planificació i organització de la seva estada.



▪OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Capacitar els professionals vinculats al sector turístic per millorar la qualitat de la

informació  turística que ofereixen.

2. Oferir un espai d’aprenentatge per proporcionar noves eines i recursos per
millorar habilitats i facilitar a les empreses, serveis o entitats participants, tècniques

i eines per millorar el seu posicionament.

3. Formar als establiments turístics, que fins ara no han proporcionat informació
turística, sobre el mètode i la importància de generar valor afegit.

4. Dotar als establiments i serveis turístics acreditats del coneixement dels serveis i
productes turístics de la comarca i de material promocional.

5. Crear una xarxa de treball entre tots els agents turístics de la comarca, públics o
privats.



COM S'HA FET FINS ARA.....

DESPLEGAMENT DEL PROGRAMA A LA PROVINCIA DE
BCN



✓ És un programa gratuït i voluntari

✓La implementació del programa es fa a través del Consell Comarcal del Vallès Oriental

✓La Diputació de Barcelona aporta  finançament i suport tècnic per desplegar el programa

✓El programa s’implanta a través de cicles formatius dins de cada àmbit comarcal

✓Els cicles formatius es basen en dos tipologies de formacions:
A) FORMACIÓ D’ACREDITACIÓ: 5 sessions  (formació per aconseguir l’acreditació)
B) FORMACIÓ DE RENOVACIÓ: 3 sessions (formació que s’haurà de realitzar anualment) 

✓S’inicia el programa amb un cicle formatiu per acreditar-se (2021), i l’any següent (2022),
s’ofertarà el cicle de renovació: Sortida camp (4h) + 2 Accions formatives (8h)



Aquestes formacions s'han fet fins ara presencials 

Presentació
programa i territori

Atenció al Client

Viatge de
familiarització

Taller destinació Viatge de
familiarització



DESPLEGAMENT DEL PROGRAMA A LA PROVINCIA DE BCN
2020-2021 SITUACIÓ COVID19



Proposta de programa 2021 

Presentació
programa i territori

on-line

Atenció al Client    
 on-line

Taller destinació on-line

Càpsules sobre diferents temàtiques vinculades al
programa on-line

2on semestre experiències de coneixement de territori

Si la situació ho permet...



1. Reconeixement de la tasca d’oferir informació turística
2. Placa/vinil identificatiu d’establiment certificat
3. Prioritat en la tramesa de material promocional
4. Lliurament d’un dispensador de material
5. Inclusió en els mailings d’informació d’interès turístic
6. Enviament d’informes estadístics
7. Assistència tècnica en la gestió de la informació turística

Què m'aporta ser Punt
d'informació Turística?



2020 al Vallès Oriental



Quin ha de ser el meu rol com a
Informador?

• Informar de l'oferta turística
• Orientar al visitant en la seva estada.

• Incentivar la seva visita arreu de la comarca.
• Acompanyar l'assessorament de material promocional (Si s'escau)
• Gaudir de coneixements actualitzats sobre tota l'oferta turística. 

• Tenir una actitud positiva i empàtica. 
• Ser resolutiu.



Moltíssimes Gràcies!!!!


