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 ‘Bases per a un pacte sectorial pel turisme. Eines per a un sector més competitiu 

                              

40 persones expertes i empresàries participen a la II 
Jornada de Turisme i marquen el full de ruta sobre el 

futur del sector 
PIMEC Turisme defensa la importància de maximitzar el potencial turístic i de 
l’economia del visitant de Barcelona i Catalunya sota criteris de sostenibilitat i 
responsabilitat, digitalització, col·laboració i emprenedoria. 

El president de la patronal, Antoni Cañete, ha destacat la importància que té per 
al sector turístic un nou model aeroportuari per a Catalunya i la millora de 
l’Aeroport del Prat, sempre tenint presents criteris de sostenibilitat, governança 
publicoprivada i de gestió integral del sistema aeroportuari 

Barcelona, 25 de gener del 2023. PIMEC Turisme ha organitzat la II Jornada de Turisme 
‘Bases per un pacte sectorial pel turisme’, en la qual 40 experts i empresaris han analitzat 
i reflexionat sobre la situació del sector. L’acte ha servit també per aprofundir en com 
les pimes catalanes dedicades directa o indirectament a l’activitat turística poden 
treballar de forma proactiva i conjunta per millorar la competitivitat i el 
posicionament del sector, tenint en compte el seu pes a nivell d’ocupació i de retorn 
econòmic.  

En el marc de la Jornada, la presidenta de PIMEC Turisme, Isabel Galobardes, ha 
destacat que “el sector turístic és estratègic per a Catalunya, però s’ha d’adaptar per 
continuar sent competitiu en un món canviant”. En aquest sentit, ha posat sobre la taula 
la importància de “maximitzar el potencial turístic de Barcelona i també de la resta 
del territori català”, aprofitant les oportunitats que permeten dinamitzar l’economia, 
generar nous llocs de treball i que afavoreixin una major i millor connectivitat amb la resta 
del món, sempre tenint presents els paràmetres de sostenibilitat, responsabilitat, cura de 
l’entorn i generació de benestar per a la població local. 

Durant la seva intervenció, el president de PIMEC, Antoni Cañete, s’ha referit a la 
proposta de la patronal en relació amb el nou model aeroportuari de Catalunya. “Es tracta 
d’una oportunitat no només per al sector turístic, també per reforçar les diferents cadenes 
de valor de l’economia. Les infraestructures i el seu desenvolupament són un factor de 
competitivitat diferencial”, ha afirmat. També ha parlat de les mancances del sector 
turístic, com la falta d’informació i indicadors de qualitat sobre l’activitat turística. En 
aquest sentit, ha destacat que “des de PIMEC presentem avui el PIMEC Visitor 
Economy Data Hub que ens ha de permetre conèixer la realitat econòmica i de 
demanda de l’activitat turística i l’economia del visitant i que generarà informació 
que es posarà a disposició de les pimes catalanes”, tal com s’ha exposat en l’acte 
d’avui.  

Durant l’acte s’han abordat en taules de debat qüestions tan rellevants pel món del turisme 
com la sostenibilitat i la transformació digital. En relació amb la sostenibilitat, s’han posat 
sobre la taula exemples pràctics que evidencien que l’activitat turística i l’economia del 
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visitant han de ser sectors estratègics i líders en la lluita contra el canvi climàtic i que les 
destinacions i les activitats turístiques han de ser accessibles per a tothom. Pel que fa a 
la digitalització, s’ha posat èmfasi en el fet que la tecnologia suposa reptes molt diversos 
per a l’activitat turística, des de tenir la capacitat d’obtenir i processar dades per tal de 
poder conèixer la realitat de l’activitat i prendre decisions, un dels objectius principals del 
Data Hub, fins a entendre l’impacte que pot tenir en els processos i l’automatització de 
feines a les empreses i institucions, passant per l’impacte que tindrà en l’atractiu i 
competitivitat de les destinacions des del punt de vista de l’oferta i l’experiència del 
visitant, que serà cada vegada més personalitzada.  

Com a part de l’acte, també s’han plantejat altres temes com la col·laboració 
publicoprivada, que necessita, d’acord amb l’opinió unànime de la taula, de nous models 
i marcs de referència on la confiança per part de les administracions i el compromís per 
part del sector privat han de ser els eixos fonamentals d’enteniment, donat que  sense 
aquesta col·laboració publicoprivada no podrem fer front als reptes que tenim al davant, i 
s’ha presentat un cas d’èxit com és la celebració de la Copa Amèrica a Barcelona resultat 
del treball conjunt de les administracions i la iniciativa privada en un marc de discreció i 
objectius compartits, i l’emprenedoria. A través d’aquest darrer tema, s’han visibilitzat la 
gran capacitat emprenedora que existeix al sector i a tot el territori, així com les dificultats 
i les traves burocràtiques que es troben les persones que volen posar en marxa nous 
projectes.  

L’acte, conduït pel periodista Josep Puigbó, ha comptat amb la participació de Roger 
Torrent, conseller d’Empresa i Treball, Eva Menor, presidenta de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, i Xavier 
Marcé, regidor de Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona, tots els 
quals han manifestat el seu compromís per continuar treballant per una activitat turística 
que aporti valor al territori i benestar a la població local.  

 


