
 

ACTA CONSELL MUNICIPAL DE TURISME 

Identificació de la sessió  

Núm: 1/2019 

Data: 18 de març de 2019 

Horari: 19:00h a 20:18h 

Caràcter : ordinari 

Lloc: Sala Gòtica de la Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa,  

Baixada de la Seu, 1,  Manresa 

 

Assistents 

 

President 

Joan Calmet Piqué 

 

Vocals 

Laia Muns Serra – Fundació Aigües de Manresa 

Ignasi Sala Blanch – Associació Bages Impuls 

Maria Salido Torra – Apartaments la Farola 

Tom Rubí Camprubí – Fent país, SCCL 

 

Secretaria 

Raquel Aranda Magnet, funcionària de l’Ajuntament de Manresa en substitució de 

Sònia Puyol González 

   

Altres Assistents 

Josep Canals – Consell Comarcal del Bages 

Bàrbara Minòves Corominas – Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central 

Eva Farré – Consell regulador de la DO Pla de Bages  

Lluis Pagès Casanovas – Fundació Cova Sant Ignasi Manresa 

Albert Tulleuda Lari – Fundació Turisme i Fires de Manresa 

Pare Lluis Magriñà Veciana – Residencia Sant Ignacio Provincia de España (La Cova) 

Mete Codinach Teixidó – Bisbat de Vic (La Seu) 

Mireia Vilaseca – Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de la Joventut (Alberg 

del Carme) 

Josep Huguet Biosca – Cat emocions, SL 

Maria Mercè Tarragó Costa – Joieria rellotgeria Copernic 

Marc Sanllehí – Hotel 1948 

Antoni Daura – Llibres Parcir, SL 

David Hernández Massegú – Ajuntament de Manresa (Mercat Puigmercadal) 

Carla Rodríguez – Oller del Mas 

Jordi Rodó – Quaderna estratègia corporativa, SLU 

 

Excusats 

 



Joan Sebastià Rodó Rodà – Cambra oficial de Comerç i Indústria de Manresa 

Lídia Hinojo Rojas – Fundació Mediterrània  

Sònia Puyol González, que ha delegat la seva assistència a la funcionaria municipal, 

Sra. Raquel Aranda Magnet 

Jordi Ruiz – Restaurant Kursaal 

Gerard Pablo – Urbi Apartaments 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació, de l’acta de la sessió anterior que va tenir  lloc el dia 27 de febrer de 

2018 

2. Presentació dels resultats de turisme 2018 

3. Presentació del Pla d’acció 2019 

4. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la reunió 

 

Prèviament a l’inici de la sessió, el President exposa que al trobar-se en període 

electoral, no es pot fer publicitat de les actuacions realitzades per l’Ajuntament de 

Manresa, si bé en aquesta reunió tan sols es pretén informar objectivament de les 

actuacions realitzades en matèria de turisme. 

 

Així mateix manifesta que en aquesta reunió han estat convocats també els regidors 

de l’oposició per si volguessin fer alguna observació en aquest sentit, si bé no han 

assistit. Tot i així, es vol fer constar en acta que s’ofereix als assistents la possibilitat 

de fer qualsevol observació i/o objecció si ho consideren oportú. 

 

 

1. Aprovació, de l’acta de la sessió anterior que va tenir  lloc el dia 27 de 

febrer de 2018 

 

El President sotmet a votació l’acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el dia 27 de 

febrer de 2018 i demana si hi ha alguna observació a formular respecte al seu  

contingut. 

 

Atès que no hi ha cap observació a formular respecte al contingut de l’acta, el Consell 

municipal de Turisme l’aprova per unanimitat dels membres presents. 

 

2. Presentació dels resultats de turisme 2018. 

 

Seguidament, el President, fa balanç de les dades obtingudes durant l’any 2018, les 

quals han estat molt positives. 

Cal fer esment que el total de serveis turístics ha estat de 183.059 serveis. Una altra 

dada important per a valorar és l’augment de la taxa turística, que al 2018 ha 

augmentat en un 16% respecte l’any 2017.  

 



El total dels Serveis turístics realitzats a Manresa durant el 2018, es divideixen en dos 

conceptes: 

 

Espais gestionats des de la Fundació Turisme i Fires de Manresa : Oficina de 

Turisme, Carrer del Balç, Torre Lluvià, Centre d’acollida de Pelegrins, i l’Espai 1522. 

Des del 2015 fins al 2018 hi ha hagut un creixement del  113,35%. 

Altres equipaments turístics de la ciutat: la Seu, la Cova, Museu de la Tècnica ,  i 

l’Oller del Mas. Des del 2015 fins el 2018, ha hagut un augment del 60,06%. 

Tot plegat demostra l’evolució del sector turístic a Manresa on hi ha un clar creixement 

i que ens porta a tenir un cert optimisme de cara a un futur i que es va en la direcció 

adequada. 

A continuació, presenta als assistents el document següent: 

 

 



 

 

 

Cal fer esment que al 2017 es va agafar la gestió directe des de l’Oficina de Turisme. 

La visita de la torre Lluvià es va incorporar al Circuit al rehabilitar-se a través d’una 

subvenció provinent del FEDER. A més s’ha ofert al Consell Comarcal per ser seu del 

Geoparc de la Catalunya Central. 

Finalment el C. del Balç també és un punt d’informació turística, ja que es va detectar 

que molta gent anava allà a informar-se. 

 



 

 

Les visites guiades s’han diferenciat de la resta. Són aquell producte denominat Km.0 

perquè s’han creat i s’organitzen des de l’Oficina de Turisme, pel propi personal de 

l’oficina. Algunes d’aquestes visites ja existien i d’altres s’han millorat i s’han creat 

nous continguts, la qual cosa ha comportat un augment considerable del nombre de 

visites.   

Per fer-nos una idea general de l’estat en que ens trobem, cal fer un petit anàlisi de les 

fases de destinació turística. Els experts indiquen que per crear una destinació turística 

es necessiten un mínim de 20 anys.  

Certament Manresa no era una destinació turística, però amb la crisis del sector 

industrial ens adonem que hi ha un recurs important que és el recurs turístic. Per tant 

la 1a etapa, que seria cap a l’any 2008-2009 es fa una diagnosi dels recursos que 

existeixen a la ciutat.  

A partir d’aquesta diagnosi es defineixen que hi ha 4 recursos importants: 

2 que són compartits amb altres ciutats: patrimoni i entorn natural 

2 que són propis de Manresa: ubicació i Sant Ignasi 

Una vegada definits els recursos s’han de convertir en productes. Ara estaríem en la 

2a fase que és la implantació, segons s’indica al quadre exposat 

 

 

 

 



 

Després de la fase d’implantació vindrà la fase de desenvolupament, consolidació i per 

últim la fase de maduresa 

Les línies de treball d’aquesta implantació turística són:  

 

 



Pel que fa referència a la línia 9 de comercialització, el Sr. Calmet exposa que la 

setmana vinent hi ha una gira de l’Agència Catalana de Turisme per Sudamèrica i un 

dels productes turístics que s’oferiran serà el Camí Ignasià.  

Aquests són els eixos de treball que han de servir durant aquests 5 anys. Però tot això 

requereix recursos humans  

Pel que fa al Pla d’accions de l’any 2018, durant aquest s’han s’ha treballat en 7 

eixos estratègics que són:  

 

 

 

Les accions concretes són les següents. En verd apareixen les accions que s’han 

realitzat: 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Pel que fa a l’Eix 2 i en relació amb l’acció  de Manresa 2022, el Sr. Calmet exposa 

que s’ha posat en funcionament el primer torneig de bàsquet del Camí Ignasià. Serà 

un torneig d’un cap de setmana i vindran les seleccions de bàsquet del País basc, 

Navarra i La Rioja.   

Pel que fa a l’eix 6, hi ha coses en taronja que estan en procés ja que no són fàcils de 

fer i no només depenen de l’actuació municipal sinó que es requereix la col·laboració i 

implicació d’altres entitats i/o organismes 

Finalment cal dir que durant aquests últims anys  s’ha fet un salt qualitatiu important, 

gràcies a la bona feina que s’ha fet per part de tots els agents implicats. 

3. Presentació del Pla d’acció 2019. Pla de màrqueting turístic 

El Sr. Calmet exposa que recentment es va presentar el Pla de màrqueting turístic de 

Manresa, elaborat per la Diputació de Barcelona. En aquest sentit la Diputació va 

indicar que s’està treballant en la direcció adequada i va donar propostes/ solucions 

per als dèficits. 

Seguidament el Sr. Albert Tulleuda, gerent de la Fundació Turisme i Fires de 

Manresa, exposa el Pla de Màrqueting Turístic.  



Aquest pla serveix per fer una foto o una guia de les accions que s’han de fer en 

l’àmbit turístic. A Manresa ja es va fer un Pla de màrqueting turístic l’any 2015 però 

aquest era poc operatiu i no detallava les accions concretes a desenvolupar. 

Per això la intenció d’aquest nou pla era que fos executiu. Per això el que fa primer de 

tot és analitzar realment el  que hi ha a Manresa i a partir d’aquí es comenci a 

desenvolupar el pla. 

Aquest pla es pot trobar a la pàgina web de l’Ajuntament de Manresa i serveix per 

donar la pauta per al seguiment tècnic. Aquest pla marca 5 línies que  són: 

PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE MANRESA 

1. MARC OPERATIU 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

2. SEGUIMENT I CONTROL 

 

 

Aquest programa marca 5 línies amb diferents accions on cadascuna d’aquestes 

accions té una fitxa que marca clarament les actuacions a realitzar: descripció de 

l’acció, objectius, responsable, control, període d’execució i aproximació de la despesa 

o inversió. Totes aquesta informació facilita molt la feina de la gestió professional.  

Per fer totes aquestes accions hi han una sèrie d’imputs de seguiment per tal de poder 

valorar el grau de compliment.  

El Sr. Tulleuda afegeix que per fer el seguiment també existeix una Taula de Turisme i 

convida als assistents a formar-ne part. També s’ha creat un programa anomenat 

“Welcome” destinat a punts d’informació turístics que no són pròpiament turístics ( ex. 

Forns de pa, botigues) i que serveix perquè qualsevol persona pugui adreçar-se 

aquests llocs a demanar informació turística 

Seguidament agraeix la col·laboració a tothom per la tasca desenvolupada i que sense 

aquestes aportacions no es podria haver desenvolupat aquest projecte turístic. 

El Sr. Calmet exposa que el missatge és que al marge d’il·lusió ara es disposa de 

recursos i d’un pla de treball per poder fer una bona gestió turística. 

4. Precs i preguntes 

La Sra. Bàrbara Minòves demana si s’han posat en contacte amb Montserrat.  

El Sr. Tulleuda  respon que al principi es va fer però que el projecte turístic de 

Manresa encara estava molt verd i no es trobava en el mercat com per poder 

comercialitzar-lo.  Ara ja es disposa d’uns productes i al 2019 es un bon moment per 



compartir el que s’està fent i començar a explorar si hi ha alguna oportunitat que 

encaixi amb els interessos turístics de Montserrat o d’altres destinacions més 

madures.  

La Sra. Minoves exposa que com a representant del departament d’Empresa i 

Coneixement forma part del Patronat de Montserrat i ho posa en coneixement per si ho 

necessiten tenir present en algun moment.  

El Sr. Calmet manifesta que a la comarca que hi han 4 operadors turístics molt 

importants com són: 

- Sant Benet que ha destinat molts esforços 

- Montserrat, que potser no ha destinat tants esforços i que és un destí molt fàcil 

pels operadors turístics ( tan sols necessiten un autobús per desplaçar la gent i el 

cost de l’aparcament). Tota la resta és benefici per la muntanya i per l’operador 

turístic. 

-Cardona que hi esta abocant molts esforços. 

- Oller del Mas. Des del punt de vista privat esta fent una feina extraordinària i fa 

una aposta molt clara pel turisme. 

- A nivell local i ha un esforç de totes les persones presents i també la Cova que 

esta fent una inversió molt gran en les seves instal·lacions. Van començar amb el 

centre d’espiritualitat i ara també estant millorant l’església i fan una actuació a 

nivell patrimonial i artística molt important.  A més també hi ha una crida de tots els 

alumnes de tot el món per visitar el Camí Ignasià. 

El Sr. Ignasi Sala demana perquè els punts d’informació turística local són 

independents dels punts d’informació turística comarcals que interrelacionen a tots 

els municipis 

El Sr. Tulleuda respon que l’acord amb el Consell Comarcal és que durant 2 anys 

es fa a nivell local per tal de visualitzar la marca Manresa i després mirarem d’unir-

nos a nivell comarcal.  

El Sr. Ignasi Sala pregunta si el punt d’informació turística del C. del Balç és local 

o comarcal. 

El Sr. Tulleuda respon que és local i comarcal alhora.  

No havent-hi més intervencions, el president agraeix a tots els membres la seva assis-
tència i aixeca la sessió, de tot el qual, com a secretaria, estenc aquesta acta. 
 
 
         Vist i plau 
La secretaria        El president 
 
 
 

 


