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TURISME 

 

 

Es pot saber molt d'una ciutat per la manera en què es tracta els visitants. 

 Mary Knight Potter 
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1. INFOMACIÓ TURÍSTICA 

1.1 Oficina de Turisme, Km0. 

L’Oficina de Turisme s’ha consolidat en la seva ubicació esdevenint un pilar fonamental en la 

difusió de l’activitat turística del població i del territori en general.  

En el darrer trimestre del 2014 es va estar preparant l’Oficina per complir la normativa per 

conformar l’ADHESIÓ DE L’OFICINA DE TURISME A LA XARXA D’OFICINES DE TURISME DE 

CATALUNYA com a Oficina de Turisme de 2a categoria en base al DECRET 66/2014, de 13 de 

maig, de regulació dels Serveis d'Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya, en 

concret i en compliment de l’article 59 de la Llei de turisme de Catalunya, detallada a l’article 

72 de la Llei esmentada. Després de la pertinent auditoria l’Oficina de Turisme de Vilafranca ha 

assolit l’esmentada categoria. 

Això ha significat introduir una sèrie de millores de les quals destaca la pantalla externa que 

permet oferir informació les 24 hores del dia, i una interna que permet al visitant cercar la 

informació a la xarxa i fins i tot la compra de productes de la plataforma de comercialització 

d’EnoturismePenedès. 

 

1.1.1. Rol de la informadora turística 

La informadora de l’Oficina té entre les seves atribucions principals el facilitar la informació 

dels recursos turístics de Vilafranca del Penedès, de la comarca i del territori corresponent a 

EnoturismePenedès. 

En les altres tasques que desenvolupa està la recerca d’informació i verificació de la disponible 

(establiments oberts, horaris, ...), la gestió de les xarxes socials i la cogestió de la pàgina web 

de turisme de Vilafranca. També és important la presència en fires i esdeveniments 

promocionals de Vilafranca. 

Per cobrir els dissabtes tardes, diumenges així com les vacances o altres compromisos 

personals i professionals de la informadora turística es compta amb el suport de l’empresa 

Divertàlia.  Aquest anys ha suposat un total de 802 hores.  

Aquest any s’ha disposat de quatre persones en pràctiques  que complementaven els seus 

estudis a la vegada que donaven suport a la informadora turística, generant plena satisfacció 

per totes dues parts. Aquestes pràctiques a més, han estat en períodes de major afluència. 

Facilitar i cercar informació han estat l’activitat destacada d’aquestes persones 

Persona Hores Període Tipus Centre Formatiu 

Raquel Martínez Aguilera 67 
13/maig - 

30/maig 
SOC, Form 
Ocupacional 

Aula de Formació del Penedès 

Regina Trens Elhombre 135 12/maig - Universitàries Escola Superior i Universitària 
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07/juny Formatic Barcelona  

Marina Olivella Hernàndez 280 
01/juny  -
31/agost 

Universitàries 
Escola Superior i Universitària 
Formatic Barcelona  

Montserrat Requena Plana 240 
21/juliol - 

31/octubre 
Universitàries 

Escola Superior i Universitària 
Formatic Barcelona  

 

1.1.2. Gestor de visitants: gestió de l’aplicatiu 

L’Oficina dóna serveis als visitants que a ella s’adrecen, no correspon al turisme que rep 

Vilafranca del Penedès però són dades significatives i orientatives de com és aquest turisme. 

 

El 2015 el nombre de persones que han passat per l’Oficina ha crescut el 8,73% respecte al  

2014. Des de que hi ha la nova oficina l’augment de visitants és la tendència 

 

 
 

Analitzant  mes per mes es veu que és durant la part central de l’estiu quan s’han rebut més 

visitants i destaca també el mes de desembre, segurament per la fira del Gall i les vacances de 

Nadal 

 

Total 2013 Mitjana Total 2014 Mitjana Total 2015 Mitjana

6025

502,08

7144

595,33

7768

644,33

273

458

504
473

754

342

1131
1193

677

621

410

932

Total 2015
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Fent l’anàlisi de la procedència s’observa que el mercat de referència per a Vilafranca és 

Catalunya (44,44%) seguint en menor nombre per França (10,27%), Espanya (6,04%), altres 

països de la resta d’Europa (3, 94%) seguits quasi en empat els visitants procedents 

d’Alemanya i Anglaterra . 

L’augment de visitants s’ha donat en tots els camps registrats i, pràcticament, en tots, 

representa una tendència a l’alça des de 2013. 

 

El plànol de la ciutat, seguit dels itineraris i llocs d’interès  i de la informació sobre rutes de vi i 

de cava concentren més de la meitat de les consultes que es reben a l’Oficina de Turisme. Val a 

dir que el 93% de les consultes es fan de manera presencial, quedant molt enrere el telèfon i el 

correu electrònic. 

 

Catalunya Espanya Alemanya França Regne Unit Resta 
Europa

Amèrica Àsia Oceania

4251

384
153

400

187

454

181
13 23

3105

434
156

633

240

628

297

11 12

4908

469 252

798

243

663

357

43 32

TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL 2015

776
946

1601

149

1509

3399

276

3673

845

319

2905

32 145

1200

TOTAL 2015
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Finalment destacar que un quart aproximat de les consultes les realitzen persones 

residents al municipi, i quasi el 60% no pernocten a Vilafranca. 

 

 

 

1.1.3. Ajudar a organitzar serveis turístics 

 

Els visitants que rep l’Oficina de Turisme reben, sense fer prevaler cap establiment i respectant 

l’interès de la persona visitant, informació de diverses possibilitats d’experiències al territori, 

començant per l’oferta pròpia i complementant-la amb la informació disponible a la 

plataforma de comercialització d’EnoturismePenedès  

 

La informadora també ofereix la possibilitat de contactar amb les empreses per tal de 

concretar la visita o verificar la disponibilitat reduint així la possibilitat de que no puguin ser 

rebuts . Aquest tipus d’actuació són molt agraïdes per les persones visitants i redunda en la 

qualitat del servei. 

Una altra tasca important de la 

informadora és l’assessorament i suport als 

visitants interessats en adquirir un 

producte des de la plataforma de 

comercialització d’ENoturismePenedès (o 

el web de turisme, que a la fi, es 

redirecciona a aquest web). Els interessats 

poden emprar tant els seus mitjans 

(portàtil, tablet, mòbil) o bé l’ordinador 

que a tal efecte disposa l’Oficina.     

 

D’altra banda la informació recollida per la informadora permet aglutinar les diferents 

activitats que realitzen al territori o territoris veïns diverses diferents empreses turístiques, 

amb especial atenció a les vilafranquianes i les que formen part d’Enoturisme Penedès. 

 

 

 

 

Autocaravana
3%

Casa Rural
4% Hotel

10%

No Pernocten
59%

Residents

24%
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1.1.4. Manteniment i seguiment del Servei de “ i 24 h” i “d’Internet al turista” 

 

Un dels aspectes per poder ser considerada per la Xarxa d’Oficines de Turisme de la 

Generalitat de Catalunya com a oficina de 2a categoria és l’atenció les 24 hores del dia. Aquest 

paràmetre queda resolt amb la pantalla exterior que permet al visitants accedir a la informació 

de Turisme Vilafranca i Enoturisme Penedès. 

 

Per complir amb aquesta informació es treballa el contingut del web turisme vilafranca.com, 

un web dinàmic amb la informació al dia, que aporta al 

visitant informació de la vila en diferents idiomes. 

 

 

 

A principis de l’any es va posar en marxa un nou web, que dóna especial importància a la 

imatge, que recull els diferents atractius de la vila i que permet la compra d’alguns productes 

ja que enllaça directament amb la plataforma comercialitzadora de EnoturismePenedès. 
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1.1.5. Incrementar el nombre de seguidors en la promoció i difusió dels productes i 

esdeveniments de Vilafranca mitjançant les xarxes socials 

 

La informadora turística s’encarrega de la 

gestió de les xarxes socials: de fer el seu 

seguiment i d’activar-les. Informa de les 

activitats turístiques i culturals que es 

desenvolupen a la vila, de les campanyes 

que s’impulsen, etc. 

 

Enguany s’ha crescut en seguidors a twitter 

i Facebook, cal destacar però , que la bona 

gestió de les xarxes socials en el marc de la 

Fira del Gall ha contribuït en gran mesura 

aquest augment. 

 

 

 

1.1.6. Inventari del material de promoció i difusió. 

 

Durant l’any s’ha regularitzat tots els documents amb els logos nous i les noves adreces.  

Fulletó Idioma Quantitat Rebuts Exhaurits 

Campanar Català/castellà/anglès 1500 gen-15   

Medieval 

català/anglès 1250 
gen-15 

set-15 

castellà/francès 500   

català/anglès 1500 oct-15   

Modernista 

català/anglès 1250 
gen-15 

set-15 

castellà/francès 500   

català/francès 1500 oct-15   

Cementiri català/anglès 500 jul-15 oct-15 

Passejades 
(Per ruta) 

català 6800 gen-15   

Santa María 
català/anglès 1000 

gen-15 
  

castellà/francès 250   
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Welcome 

Català 9800 

abr-15 

  

castellà/francès 3000   

Anglès 3000   

Alemany 2000   

Francès 2000   

Passejades 
general 

Català/castellà/anglès 

1000 abr-15 oct-15 

1000 oct-15   

Plànol carrer català 5000 juny-15   

Plànol 
turístic  

català/anglès 3000 jul-15   

castellà/francès 2000 jul-15   

 

El Welcome és un nou fulletó informatiu de Vilafranca que segueix la línia argumental i visual 

de la pàgina web,  editat en 5 idiomes (veure més informació en el punt 2.1.3) 

 

És important destacar que la multitud d’actes que ha generat la capitalitat cultural de 

Vilafranca durant el 2015 ha suposat una gran demanda de quantitat de bosses (les pròpies del 

servei) amb informació turística (Welcome, Vinseum, plànol,...). La informadora era qui 

preparava aquest material. A continuació queda recollit  quins has estat aquest actes i/o 

entitats sol·licitants i el nombre de bosses servit:      

     

Data Bosses Destinatari 
    Gener 12 Relacions internacionals 
 

Data Bosses Destinatari 

Febrer 

6 Patronat d'esports 
 

Juliol 45 Alcaldia 

150 Bosses caramelles 
 

Setembre 400 Altres 

12 Presstrip 
 

  15 Alcaldia 

Març 
50 Club Natació 

 

Octubre 50 Basket en cadira de rodes 

150 Joventut 
 

  100 Teatre amateur 

Abril 

28 Altres 
 

  20 Workshop 

6 Presstrip 
 

  25 Cultura 

40 Alcaldia 
 

  90 Bibliobus 

35 Sant Ramon Hoquei 
 

  20 Relacions internacionals 

40 Coral 
 

Novembre 120 Alcaldia 

Maig 

200 Institut d'estudis penedesencs 
 

  200 Congrés Filòlegs 

70 Grups teatre 
 

  14 Alcaldia 

270 Congrés 
 

  18 Club Patinatge 

Juny 

12 Serveis socials 
 

  65 Alcaldia 

20 Coral 
 

Desembre 100 Patronat Esports (Basket) 

40 Relacions internacionals 
 

  50 Centre excursionista 

10 Relacions internacionals 
 

TOTAL 1351   

200 Bitlles catalanes 
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La presència en dotze fires (nacionals i internacionals, veure el detall en 2.3.1) han comportant 

el repartiment de material de turisme de Vilafranca del Penedès 

 

1.1.7. Seguiment de les reunions i informació de la xarxa d’oficines de Catalunya. 

 

Sense reunions de coordinació durant el 2015. En el seu lloc es va realitzar un Workshop: 

“Gestió del coneixement de les oficines de turisme” que va donar peu a la inscripció de 

l’Oficina en una comunitat de treball que rep el nom de Comercialització a les Oficines  de 

Turisme grup de treball. 

 

 

1.1.8. Observatori turístic. Recull de les dades turístiques de les empreses de 

Vilafranca. 

 

La informació es recull trimestralment en els diversos establiments turístics de la ciutat. Una 

feina que requereix un exhaustiu seguiment per aconseguir les dades. 

 

Aquest any el comportament en els allotjament turístic respecte a la mitjana anual d’ocupació 

ha baixat. Encara que és un resultat que s’ha de matissar ja que les dades 2014 només 

corresponien a dos hotels, el tancament de tres d’ells no va permetre tenir totes les dades. Si 

es prenen els dos hotels de la referència de l’any anterior la mitjana representa poc més del 

55%, i per tant creix la mitjana d’ocupació. 

 

 
 

 

1.1.9. Participació a Fires de Promoció de Vilafranca 

La informadora turística, quan hagi s’ha requerit ha esta present en algunes fires per tal de 

promocionar Vilafranca del Penedès. 

 05/03: SEVATUR (Sant Sebastià) 

 13/04: B-Travel (Barcelona) 

 23/10: Fira de Mostres de Girona. 

 

2012 2013 2014 2015 

38,59% 33,59% 

52,69% 
40,81% 
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2. COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ DE VILAFRANCA 
CAPITAL DEL VI. 

2.1. La motivació del visitant com a argument de comunicar la 

destinació. 

2.1.1. Manteniment de la web . 

El nou web llançat el primer trimestre del 2015 ha significat una millora en la gestió i ens els 

processos. Un web on la imatge té el protagonisme i on amb facilitat es permet incorporar 

enllaços a altres webs i aspectes destacats. 

El web és revisat diàriament, incorporant els elements i aspectes que es consideren  

importants turísticament. S’ha destacat la Capitalitat Cultural Catalana, la Festa Major, el 

MostFestival,  

La pàgina web ha aportat un augment de sessions (gràfic següent) amb més de 37.000 usuaris. 

 

 

La procedència del visitants, en quasi un 

92%, és d’Espanya, amb un pes important 

de Barcelona (43,49%), seguit de Vilafranca 

del Penedès (12,56%) i de Madrid (7,20%).  

 

 

2012 2013 2014 2015

27590
33611 35065

49615

45.421709

432

431

405

231

163

138

134

120

Espanya

França

Alemanya

Estats Units

Regne Unit

Brasil

Països Baixos

Bèlgica

Itàlia

Mèxic



Memòria  2015. Servei de Promoció Turística   13 
 

2.1.2. Manteniment del banc d’imatges d’experiències Enoturístiques 

El Servei de Promoció Turística de Vilafranca disposa d’un banc d’imatges de qualitat i 

visualment atractives per a d’experiències, paisatges i detalls amb un fort component 

enoturístic,. 

Aquestes imatges s’utilitzen al web i també en els altres suport físics del servei: fulletons 

informatius, roll-ups, revistes,...  

Enguany s’ha anat ampliant per a cobrir mancances detectades,  per alguna campanya 

realitzada, i per recollir la presència en actes i esdeveniments 

 

 

2.1.3. Edició del material divulgatiu Welcome Vilafranca. 

El 2015 ha vist la llum un nou material divulgatiu de Vilafranca del Penedès, una nova imatge 

que segueix el discurs i forma de la pàgina web i de l’Oficina de Turisme. En una cara (la 

considerada cara A) hi ha els atractius de Vilafranca del Penedès amb el plànol de la ciutat. En 

la segona (cara B) experiències que es poden dur a terme al territori, amb un plànol de les 

passejades. 

 

El Welcome s’ha editat en cinc idiomes per arribar així a més públic objectiu (català, castellà, 

anglès, francès i alemany) 
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cara principal del fulletó 

 

2.1.4. Cartelleria promocional 

Per tal d’adaptar la cartelleria promocional de la ciutat, s’ha fet una nova edició. El plafons 

informatius que s’han afegit corresponen a una adaptació del Welcome, en base al 

dimensionament i ajust a la necessitat informatives dels cartells 

 
Mides del cartell: 1150mmx923mm 

 
Aquesta cartelleria es troba ubicada en diferents punts estratègics de la vila: Estació de trens, 

Plaça Penedès, Plaça de Santa Maria, zona autocaravanes, zona esportiva. 

I aquest anys s’ha incorporat l’estació d’autobusos, d’aquest manera el turista si arriba en 

transport públic té només baixar informació turística del municipi. 
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2.1.5. Edició de material divulgatiu de les diferents visites guiades. 

S’ha anat modificant el material de les visites guiades, no de contingut, però sí altres aspectes 

formals (adreces, logos, xarxes socials,..) 

Aquesta tasca es realitza cada cop que s’està acabant una de les col·leccions. Si hi ha algun 

esmena proposada es revisa i si s’accepta s’afegeix 

 

 

2.1.6. Nou disseny i edició de l’opuscle general de Vilafranca Capital del Vi. 

S’ha estat treballant en la edició de l’opuscle general de Vilafranca Capital del Vi, es té la 

proposta quasi definitiva però la detecció de canvis no han permès tenir-ho enllestit quan es 

preveia, com per exemple disposar de noves fotos del VINSEUM. 

El disseny presentarà un 

document tipus revista seguint la 

línia de la potencia de la imatge, 

presentant Vilafranca del 

Penedès en diferents facetes 

atractives per als turistes 

.  



  

 

 

2.1.7. Tematització de les vistes guiades amb llegendes vinculades a Vilafranca. 

Les visites turístiques que realitzen les diferents empreses del territori, cada vegada més, van 

modificant el seu contingut per tal de fer-les més atractives,  la majoria d’elles busquen en 

l’anècdota l’estímul per a atrapar el visitant i romandre en la seva memòria.   

El visitant que no cerca uns coneixements específics pretén viure una experiència interessant i 

l’anècdota, la llegenda permet transportar, identificar l’oient amb el tema tractat. 

 

2.1.8. Teatralització de la Ruta Modernista. 

Amb l’empresa Tríade s’ha treballat la teatralització de la visita modernista. El primer pas s’ha 

centrat en la recollida d’informació sobre el modernisme i en concret en la història de la casa 

Miró, amb entrevistes als actuals propietaris. De resultes de la investigació s’ha considerat 

molt interessant poder accedir a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, doncs guarda 

estreta relació amb la casa Miró. 

Després de una sèrie de contactes i reunions entre el servei de Promoció Turística i el Consell 

Comarcal s’ha aconseguit el permís per a que la cas s’obri a les visites guiades modernista.   

L’anàlisi de la informació i la comptar amb el Consell Comarcal com a visita han contribuït a 

perfilar el guió basat en dos actors que realitzaran varis personatges. 

 

2.2. Comunicació 

2.2.1. Pla anual de comunicació a la ràdio i revistes especialitzades sota la marca 

Enoturisme Penedès.  

Amb l’objectiu de comunicar amb economia d’escales evitant així la negociació de cada entitat 

per separat, es va configurar des d’EnoturismePenedès una pla de comunicació on 

participaven directament, els patronats de Turisme de Sant Sadurní i Subirats, el Servei de 

Promoció Turística de Vilafranca del Penedès i, evidentment, Enoturisme Penedès. 

Aquest pla es basava en la inversió en el Grup Publipress dividit de la següent manera: 

 



Memòria  2015. Servei de Promoció Turística   17 
 

 

En les falques corresponents a Vilafranca es va aprofitar per destacar  en primer lloc, el Vijazz i 

en el segon tots els esdeveniment de la tardor (visites, Most, ...) 

 

2.2.2. Comunicació als diferents mitjans de l’Agència Catalana de Turisme i Turisme 

de la Diputació 

Vilafranca del Penedès està present en les diferents mitjans que empra tant l’ACT com la 

Diputació de Barcelona,  i ho està sota les diverses marques, ja sigui Enoturisme o Costa de 

Barcelona.  

Respecte a la Diputació de Barcelona, cada setmana es comunica un esdeveniment (si és el 

cas) que es produeix a Vilafranca per tal d’aparèixer en el butlletí setmanal de la Diputació de 

Barcelona (Ja saps què faràs aquest cap de setmana?), encara que són ells en darrera instància 

qui escull els actes que pareixeran entre tots els rebuts de tota la província. 
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2.2.3. Pla anual de comunicació dels diferents productes i esdeveniment de 

Vilafranca  

El pla anual de comunicació del Servei de Promoció Turística de Vilafranca del Penedès està 

realitzat en base als esdeveniments més importants de l’any. 

En funció del esdeveniment es realitza una comunicació territorial o de més abasts, començant 

per notes de premsa, passant per l’anunci en premsa i arribant a les falques de ràdio. Sense 

oblidar reportatges i, evidentment, tota la difusió des del web de Turisme i les xarxes socials. 

Durant el 2015 la presència en els mitjans s’ha distribuït de la següent manera: 

 
*No es comptabilitza la comunicació amb el pla de comunicació d’EnoturismePenedès i les campanya de 

 la Fira del Gall* 

 

La distribució en premsa escrita i ràdio (falques) ha estat la següent: 

 

La presència en ràdio i televisió ha estat la següent: 

9

2

4

2

Anuncis premsa 
escrita

Falques ràdio Presència ràdio Presència TV

Data MITJÀ

Mensual Tot oci

abril'15 Barcelona Prestige

juny-15 El Periódico. El verano

juny-15 Què fem

set-15 Què fem

set-15 RAC-1

set-15 Ràdio Vilafranca

oct-15 El Periódico (VINSEUM)

oct-15 Catalunya Ràdio

oct-15 Barcelona Wine (llibre)

nov-15 Exclusive magazine -El Corte Inglés
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2.2.4. Gestió de les xarxes socials i potenciació de les mateixes. 

Com es comentava en el punt 1.1.5. s’ha crescut en seguidors a twitter i Facebook. Els 

concursos, l’agenda, i sobretot la dinàmica realitzada a la Fira del Gall han propiciat aquests 

resultats. El repte és mantenir aquesta dinàmica 

 
 

 

MITJÀ Contingut

Modernisme

Medieval
Ràdio Vilafranca

Campanar 

Fira del Gall- Vilafranca Ve de Gust

Fira del Gall

Quinzena gastronòmica - Ve de Gust
La Xarxa (ràdio)

Penedès TV

2012 2013 2014 2015 

102 308 

2288 

8703 

489 1098 
1668 

3598 
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En el cas d’Instagram (241 folowers) s’utilitza per tal de connectar amb nou públic, amb aquest 

fi s’han realitzat dos concursos per a les Fires de Maig i per a la Fira el Gall. 

Val a dir però que s’utilitza  @turismevilafranca però fonamentalment es potencia el 

#capitaldelvi, que és el que s’utilitza a nivell institucional i que rep molts més seguidors.    

 

2.2.5. Distribució del material de promoció WELCOME 

El Welcome s’ha repartit en allotjaments, restaurants, hotels i altres establiments que els han 

sol·licitat. S’han repartiment quasi 3500 documents tant escollits pel servei com per demanda 

de l’establiment. 

 

Quan a les Oficines de Turisme s’han 

repartit tant a l’Alt i Baix Penedès, com 

al Garraf, i al Palau Robert. Respecte als 

càmpings, tots corresponen a fora de 

l’Alt Penedès. 

 

 

La informació que conté el Welcome, adreces més interessants, recursos turístics principals, 

plànol de la ciutat,... fan que sigui una eina completa que s’ofereix als visitants de l’oficina 

sol·licitants d’informació. 

 

2.3. Promoció 

2.3.1. Assistència a Fires amb estand propi o mitjançant l’ACT, Diputació de 

Barcelona o Enoturisme Penedès 

La presència a les fires suposa un gran despesa per això s’escullen les principals per ser 

presents com a Vilafranca del Penedès, tanmateix hi ha altres fires on Vilafranca queda 

representada o bé per l’Agència Catalana de Turisme, o bé per la Diputació de Barcelona, o bé 

per EnoturismePenedès, en algunes d’elles el personal del servei és present per donar suport 

puntualment. 

B-Travel 

 

Allotjaments
21%

Altres 
empreses

31%

Càmpings
5%

Cellers
13%

Oficines de 
Turisme i 

Ajuntaments
19%

Restaurants
11%
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Aquestes col·laboració suposen arribar a molts públics diferents, i tot i que no suposa el mateix 

ser-hi totalment i sota el paraigües d’alguna altre entitat, si que permet estar presents en llocs 

on pressupostàriament seria inviable. 

 
FITUR 

 
Aquest any la presència de Turisme de Vilafranca ha estat la següent: 
 

 

 

2.3.2. Posicionament nacional i internacional de Vilafranca 

Per tal de posicionar la destinació en els mercat interessants es realitzen els anomenats FAM 

TRIPS, presentació directa del producte a agents de viatges i turoperadors, i els PRESS TRIPS, 

presentació directa del producte a periodistes. Tot i que durant el 2015 s’han realitzat 

únicament Press Trip: 

Pres trips realitzats: 

Mes Fira Representació

 FITUR (Madrid) ACT/DIBA

Salon de Brussel·les ACT/DIBA

MITT Rússia DIBA

ITB Berlín DIBA

Març SEVATUR Pròpia

Abril B-Travel Pròpia

Fira Modernista de Terrassa DIBA

Fira Modernista de Barcelona DIBA

Juliol Heineken Jazzaldia (Sant Sebastian) DIBA

World Travel Market (Londres) Enoturisme

Fira de Mostres de Girona Pròpia

Gener

Febrer

Maig 

Octubre
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També s’ha efectuat un FAM TRIP per a tècnics i una visita d’estudiants d’un màster de 

TURISME del CETT. 

 

S’ha participat en un workshop de turisme 

cultural organitzat per l’Agència catalana 

de Turisme 

 

Des del Servei de Turisme de Vilafranca s’ha realitzat tres visites de prospecció del mercat, de  

benchmark, totes relacionades amb l’enoturisme:  una de local, a Lleida, una d’estatal, a La 

Rioja, i una d’internacional, a França, en concret a Aquitània del 25 al 28 de maig. 

 
Benchmark a Aquitània 

 
Aquestes visites permeten veure de quina manera es gestiones temes similars al nostre 
territori en matèria de turisme del vi. De cada visita s’extreuen conclusions i idees per a la 
gestió pròpia. 

 
 
 
 

Mes Procedència Participants Interès

Febrer Bèlgica

12 participants: 8 periodistes belgues + 

2 membres de JETAIR (primer 

turoperador belga) + 1 acompanyant 

DIPUTACIÓ (Olga Sáncho) + conductor 

Conèixer activitats al voltant de Barcelona i dins Costa Barcelona. A 

Vilafranca faran la visita genèrica amb mercat inclòs que té 

dissenyada TRÍADE, a les 8.30 i fins les 10h.

Abril Regne Unit
6 participants: 5 periodistes + 1 guia 

turístic

Turisme cultural. A Vilafranca van visitar Centre de Visites Torres, 

VINSEUM, Visita guiada per la Vilafranca Medieval i van assistir a 

un assaig de castells dels Castellers de Vilafranca.

Juny Itàlia 1 blogger + acompanyant
Especial interès en recursos catalogats com Patrimoni de la 

Humanitat de la UNESCO, per tant va assitir a una assaig de castells.

Mes Procedència Participants Interès

Octubre Barcelona Tècnics ACT, DIBA i Turisme Barcelona Coneixement del territori

Novembre Barcelona Màster del CETT Coneixement de l'estratègia turística
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2.3.3. Promoció i comercialització dels productes turístics de Vilafranca: plataforma 

de comercialització ENOTURISMEPENEDÈS 

Les visites que organitza el Servei de Promoció Turística són incorporades en la plataforma de 

comercialització d’EnoturismePenedès, per així permetre adquirir el producte a les persones 

interessades. 

Visites com la Ruta Modernista, la Medieval, la posta de sol al campanar,.. han comptat amb la 

seva respectiva fitxa de comercialització al portal d’EnotursimePenedès, tanmateix els 

consumidors d’aquest ruta acostumen a ser persones del territori que contractat a la manera 

tradicional. 

Tot i que s’ha de tenir en compte que les visites que s’ofereixen acostumen a ser contractades 

de la forma tradicional, es nota una tendència (molt lenta) a comprar més per aquesta 

plataforma. 

 

El resultat ha estat de 36 tiquets comprats per plataforma distribuïts de la següent manera: 

 

Campanar 

4
Cementiri 1

Medieval 
19

Modernista 

12
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Com es destacava en l’apartat dedicat al web de Turisme hi ha un apartat on apareixen 

experiències, la majoria d’elles també es poden adquirir ja que estan lligades a la plataforma. 

 

Els productes turístics de Vilafranca del Penedès també es poden trobar al web de 

comercialització de l’Agència Catalana de Turisme: 

 http://bookexperience.catalunya.com/ 

 

http://bookexperience.catalunya.com/
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També es troba oferta turística de Vilafranca al portal “Barcelona és molt Més”, de la Diputació 

de Barcelona. 

 

2.3.4. Coordinació i col·laboració amb VINSEUM 

El Servei de Promoció Econòmica contempla entre els recursos turístics de la població 

prioritaris de promoció el VINSEUM essent per tant, la comunicació entre totes dues entitats 

fonamental. La nova ubicació del servei afavoreix la comunicació amb el VINSEUM. 

El VINSEUM ha de ser l’eix central de la Capital del Vi, i en aquest sentit es tasca del del servei 

fer-ho evident. 

 A efectes pràctics amb el VINSEUM es treballa: 

 la coordinació de l’agenda, creant un calendari que garanteix un esdeveniment, acte o 

visita cada cap de setmana, 

 es generen diferents productes on el VINSEUM és part essencial, 

 promocions directes a ràdios i premsa, 

 en els diferents concursos s’incorpora el VINSEUM com a premi, sobretot a efectes de 

difusió, 

 cada comunicació que efectua el servei incorpora el VINSEUM com a recurs.  

 el VINSEUM té especial protagonisme al web de turisme 

 difusió en fires i esdeveniments on es present Turisme de Vilafranca del Penedès 

En definitiva, s’ha creat una metodologia que genera una major visibilitat del VINSEUM i que 

pretén col·laborar a augmentar el nombre de visitants. 

 

2.3.5.  Calendari de visites guiades 

Cada any s’elabora una agenda de visites guiades per a informar als turistes de les que té 

disponible. Aquest calendari recull tant les visites guiades del Servei de Promoció Turística, les 

del VINSEUM i les activitats que organitza el Servei de Medi Ambient. Durant el 2015 s’han 

incorporat algunes de les realitzades en el marc de la capitalitat Cultural . 

Aquestes guies es reparteixen ens els diferents actes i esdeveniments (no els de fora de 

Catalunya) on és present Vilafranca. 

Aprofitant el nou web es fa realitzar un destacat per consultar l’¡adaptació d’aquesta guia. 

L’agenda del web també oferia la informació de cadascuna d’elles 
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2.3.6. VILAFRANCA CAPITAL CULTURA CATALANA.  

La capitalitat cultural de Vilafranca durant el 2015 ha tingut molta incidència en el Servei de 

Turisme, sobretot a nivell de comunicació. 

Com destacaven en punts anteriors la gran quantitat d’actes realitzats per nombroses entitats 

ha generat un gran nombre de bosses amb informació turística repartida. Una bona inversió ja 

que els participants procedien de tota Catalunya i en alguns caso de fora, per tant bons 

prescriptors de la destinació. 

En el web de turisme hi havia un destacat que portava a la programació de la capitalitat, així 

com en l’apartat TOP EVENTS, hi havia un apartat específic destinat a aquest tema. Així mateix 

totes les activitats que es consideraven destacables per al visitant en general també 

s’incorporaven en l’agenda del web. 
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3. PROJECTES “ VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
CAPITAL TURÍSTICA DEL VI” 

3.1. Treballar en la línia de convertir Vilafranca del Penedès en 

capital turística del vi mitjançant fets tangibles.  

3.1.1. Projecte MIRAVINYA: Millores i manteniment del MIRADOR POSTALS DE 

VILAFRANCA.  

En el marc del projecte MIRAVINYA s’han estat implementant nou material antivandàlic que 

substitueixin els primers fets malbé pel seu mal ús. L’espai de Vilafanca destinat al Miravinya, 

projecte comarcal, és la muntany de Sant Pau, i rep el nom de Postals de Vilafranca. 

D’altra banda s’està treballant en l’homogeneïtzació de la senyalització de tots els miradors 

per donar continuïtat i mateixa imatge al projecte 

 

3.2. Convertir Vilafranca en HUB Turístic del seu entorn d’influència  

immediat.  

3.2.1. Acompanyar al sector privat amb la creació de productes i experiències 

enoturístiques. Creació de productes turístics que permetin perllongar l’estada, 

augmentar la despesa i frenar l’estacionalitat de la demanda. 

Des del Servei de Promoció Turística es va donar recolzament a una iniciativa de quatre  

empreses: Revolts, Mas Comtal, Art Cava i Cuscó Berga, que va donar lloc a dos productes: 

 E-BIKE FOR WINE LOVERS: Des de Vilafranca del Penedès, ruta amb Burricleta, 

combinada amb la visita exprés de Mas Comtal, Art Cava i Cuscó Berga, adreçat a un 

públic interessat bàsicament amb la degustació de vins i caves. 

 E-BIKE: COUNTRYSIDE BREAKFAST: Des de Vilafranca del Penedès, visita amb Burricleta 

d’un celler elaborador de vi i d’una cava. A Mas Comtal es farà la visita a les vinyes i la 

degustació de vins i a ArtCava es participarà d’un taller de desgorjat de cava. 

S’han treballat altres aquests per a esdeveniments concrets, on es treballava l’allotjament, 

visites turístiques i restauració coordinant les relacions. Per exemple per oferir una oferta per 

l’Eix Diagonal. 
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3.2.2. Treballar conjuntament a Moli Bike & Wine Tours com a mitjà de transport 

alternatiu i sostenible per connectar l’espai urbà amb l’entorn rural vinícola que 

l’envolta. 

Per poder donar resposta a algunes demandes dels visitants de l’Oficina així com per poder 

facilitar un transport alternatiu i sostenible es va decidir comptar amb un nombre de bicicletes 

a l’Oficina. Després d’estudiar vàries possibilitats es va contactar amb Bikemotions i Moli Bike 

per tal d’analitzar les propostes, el pressupost i els serveis que oferia cada empresa. Durant el 

2016 es prendrà la decisió (es realitzarà el procediment administratiu ad hoc)  per concretar de 

quina manera es disposarà de bicicletes per al seu lloguer. 

 

3.2.3. Potenciació del Turisme de Senderisme 

Per potenciar el senderisme es compta amb les 11 rutes habituals que parteixen des de 

Vilafranca visitants punts rellevants dels voltants. 
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Aquestes rutes són incloses en l’App Camins del Penedès d’EnoturismePenedès. Aquesta APP 

permet la consulta interactiva d’itineraris i punts d’interès de l'Alt Penedès i voltants. En ella es 

troba una variada oferta segregada per dificultats i temàtiques així com l’accés a diferents 

punts d’interès: museus, cellers, allotjaments, restaurants, etc... 

El sistema està basat en la plataforma goolTracking i utilitza eines com el GPS o la càmera del 

dispositiu per presentar la informació sobre un mapa, a través d'un llistat ordenat per distancia 

a l’usuari o utilitzant vistes de Realitat Augmentada. Tots els elements que hi apareixen es 

complementen amb tot un conjunt de recursos multimèdia que permeten a l'usuari tenir una 

visió més acurada de l'element seleccionat. 

També es participa en el projecte Penedès 360º , una ruta circular pels camins del Penedès, i 

que té en Vilafranca un dels seus punts. La ruta tres productes: 

 Penedès 360ª Mountain Bike. Ruta circular mountain bike, amb una distància 

de 270 km, es pot fer en 2, 3 ó 5 dies. Té 12 allotjaments vinculats a la ruta 

 Penedès 360ª Slow Bike. Ruta circular slow bike, amb una distància 180 km, es 

pot fer en 3 ó 4 dies. Disposa de 9 allotjaments vinculats a la Ruta 

 Penedès 360ª  Trekking. Ruta circular trekking, amb una distància  150 km, es 

pot fer en 7 ó 8 dies. Disposa d’ 11 allotjaments vinculats a la ruta 

 

 

3.2.4. Sender experimenta al voltant del vi. 

En el marc de la convocatòria de 2015 de plans de Foment territorial de Turisme del 

Departament d’Empres i Ocupació l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha aconseguit una 

subvenció a tres anys per a desenvolupar un sender experiencial. El projecte dotat amb 

379.000€   ha estat subvencionat amb 175.000€ 
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El projecte rep el nom de Sender experiencial i accessible al voltant del món del vi 

“WINEWALK”. Un projecte que ha de permetre descobrir la cultura del vi de Vilafranca, del 

Penedès i de tot Catalunya en general. Un recorregut a través dels cinc sentits per aprendre i 

gaudir amb tota la família el que va ser i és la cultura del vi, així com la vinya en tots els seus 

àmbits: econòmic, social, cultural, mediambiental i turístic. 

El sender partiria inicialment de l’Oficina de Turisme fins a la Torre de les Aigües. Per la 

sol·licitud del projecte es va parlar tant amb el s municipis afectats com amb l’empresa 

d’Aigües de Vilafranca per tenir el seu suport i vistiplau  

 

En el darrer trimestre de 2106 s’ha realitzat els procediments per a la contractació d’una 

empresa que realitzi el pla director. Es va contactar i entrevistar a quatre empreses 

especialitzades en tematització i senyalització d’espai essent l’empresa Geosilva l’escollida. El 

pla director, que té un pressupost de 18.000€,  establirà el guió i argument per al 

desenvolupament de tot el projecte.  
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4. FOMENT DE LA GASTRONOMIA I PRODUCTES 
AUTÒCTONS DEL TERRITORI  

4.1. Accions de millora de la competitivitat Gastronòmica  

“VILAFRANCA VE DE GUST”.  

Vilafranca Ve de Gust és un segell gastronòmic impulsat per l’Ajuntament de Vilafranca amb el 

fi de potenciar la gastronomia local i d’autor de Vilafranca, mitjançant els restauradors de la 

vila, com un valor turístic i identificatiu  

Els restaurants que en formen part estan obligats a complir una sèrie de requisits per ser-hi 

present. Enguany s’ha introduït un de nou, pertànyer al SICTED, una característiques que 6 

d’ells ja complien, en restaven dos. Un d’ells ha assolit l’objectiu, l’altra no per canvi de 

propietaris, i s’ha decidit donar-li un any per aconseguir-ho. 

L’any 2015 tanca el Vilafranca Ve de Gust amb vuit participants, una menys que l’any anterior 

donat per el tancament d’un d’ells. Tot i així és una segell que s’ha consolidat. 

Els vuit restaurants que formen part del Vilafranca Ve de Gust, són: Cal Ton; Can Bellés; El 

Casino; El Cigró d’Or; El Gat Blau; En Rima (Mas Tinell); Trefí; El Racó de la Calma 

Per tal de promocionar la seva cuina aquest any s’ha realitzat dues campanyes 

gastronòmiques. “Quinzena Gastronòmica” i “Campanya del Gall Negre del Penedès” 

“Quinzena Gastronòmica”, del  15 al 30 de setembre els restaurants de Vilafranca Ve de Gust 

oferien un menú lligat a un vi d’un celler de Vilafranca o de rodalies (sempre DO Penedès). El 

client podria triar aquest menú i al consumir una ampolla se’n duia un altre d’igual. 

 

Durant la quinzena es van realitzar 260 menús i es van regalar 118 ampolles 
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Campanya del Gall Negre del Penedès, desenvolupada entre el 7 i el 24 de desembre, cada 

restaurant oferia en el seu menú un plat de Gall Negre del Penedès, per donar a conèixer 

diferents formes de cuinar aquesta au, i per fomentar el seu consum. 

Amb motiu de la campanya es va enregistrar quatre programes per a Penedès TV, que 

corresponia a una recepta de Gall Negre del Penedès dels restaurants Cal Ton, El Cigró d’Or, El 

Gat Blau i El Racó de la Calma. 

 

Cada diumenge de desembre s’estrenava un d’ells i es repetia en diferents franges horàries 

A més, Vilafranca Ve de Gust va estar present en la part gastronòmica del B-Travel, el B-

Delicius, presentant tapes d’un restaurador , el Racó de la Calma, juntament amb vins de 

Torres. 

EL desembre de 2015 s’ha treballat una carta de compromisos nova, que hauran de signar 

durant el 2016 els establiments ja adherits i els que els vulguin adherir. 

 

 4.2. Ruta del Xató.  

La Ruta del Xató és la proposta de turisme gastronòmic del territori del xató, una zona formada 

de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, a cavall entre les ciutats de Barcelona i Tarragona. 

El xató actua com a guia i estímul per descobrir els múltiples atractius que ofereixen aquestes 

tres comarques, amb més de 23 quilòmetres de platges, tres grans parcs naturals, la zona amb 

major producció de vi i cava de Catalunya, vestigis arquitectònics de totes les èpoques, des de 

la prehistòria fins al modernisme, i una àmplia oferta cultural encapçalada per importants 

festivals musicals i espectacles. 

L’acte de la cloenda de la temporada 2014-2015 va tenir lloc el 18 de maig al Claustre de Sant 

Francesc. Durant l’acte es va realitzar una visita guiada a l’església i al claustre de Sant Francesc 

per a tots els participants en la cloenda. Seguidament hi va haver un aperitiu maridat amb vins 

del la DO Penedès i amenitzat pel quartet de jazz vilafranquí “L’impossible quartet”.  
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Aquesta 19ª temporada de la Ruta del Xató 

comptava amb Fina Puigdevall com a 

ambaixadora i passava el morter a la nou 

ambaixador Raül Balam Ruscalleda de la 

Ruta 2015-2016. 

 

L’acte d’inauguració de la temporada 2015-2016 va tenir lloc el 23 de novembre, a la Masia 

d’en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú. 

En les reunions prèvies a la inauguració de la nova temporada es va acordar donar un nou 

impuls a la Ruta del Xató, per tal de captar nous restauradors a la Ruta que en els darrers anys 

ha anat perdent adeptes. 

 S’aprofita la inauguració de la nova temporada no només per parlar de les properes festes del 

xató que tindran lloc com cada any en les diferents ciutats que formen part de la Ruta del Xató 

sinó també per presentar les noves propostes per aquest any que inclou la creació de paquets 

turístics, promocions diverses i la primera edició del “Xató Tapa”, activitat oberta a bars i 

restaurants que vulguin sorprendre les visitants amb una tapa creativa de xató. També es dona 

a conèixer el nou ambaixador, en Raül Balam Ruscalleda, Xef de l’Hotel Mandarin Oriental de 

Barcelona i que compta amb el reconeixement internacional amb dues estrelles Michelin. 

Per tal de donar aquest nou impuls a la Ruta del Xató, s’ha retocat el logotip de la Ruta donant-

li un aire més actual. 

 

També s’ha elaborat un catàleg pensant en la recaptació de nous patrocinadors i un catàleg 

pels restauradors. A més a més s’ha editat una nova Guia de la Ruta del Xató, pensada per 

donar a conèixer a tots els ciutadans la salsa del xató, on poder-la degustar i com poder-la 

cuinar. 

Cal també remarcar que donat que la presidència de la Ruta del Xató és rotativa entre les 

ciutats membres, durant les dues properes temporades, 2015-2016 i 2016-2017 aquesta 

recaurà en l’Alt Penedès. 
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4.3. Fira del Gall 

La Fira del Gall 2015 es va realitzar els dies 19 i 20 de desembre al parc de Sant Julià. Enguany 

ha comptat amb una nova empresa de comunicació que a esmerçat esforços per difondre la 

fira més enllà de l’àmbit comarcal.  

 

Aquest any a la fira se li va sumar al recinte firal el X Campionat d’Espanya d’avicultura, 

columbicultura i cunicultura de raça.  Aquest fet va suposar comptar amb més de 1200 bèsties 

de ploma.  

A nivell turístic es van recollir en un apartat anomenat “Gaudeix a Vilafranca” tota l’oferta que 

hi havia per complementar la fira i satisfer als vistants. Hi havia des de visites a cellers, fins 

altres al Patrimoni, o activitats enoturístiques: 

 La fira als restaurants , 

“Vilafranca ve de gust!” 

 Exposició “l’aviram i la fira 

a cel obert” 

 Exposició del Tomassot i la 

Ballarica 

 Fira de santa Llúcia 

 Connecta’t al comerç. 

 Fira del gall + comerç = 

sorpreses 

 Comerç obert 

 Mercat setmanal 

 Claustre de Sant Francesc 

 Centre vila: pista de gel 

 Vinseum, museu de les 

cultures del vi de Catalunya 

 Vilafranca des de la seva 

talaia 

 Casa de la festa major 

 Interiors 

 Vilafranca i les fires 

 Vistes a cellers 

 Visites a cellers Torres 

 Maridatge de vins amb 

formatges catalans 

 Visites a Pinord 

 Maridatge de vins i 

formatges artesans 
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 Tast de tres productes 

d’heretat Mas Tinell 

 Visites a heretat Mas Tinell 

 Visita a la destil·leria de 

mascaró 

 Una volta en bici elèctrica– 

Bikemotions 

 Tastet de marxa nòrdica – 

Marxem– nordic walking 

Penedès 
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5. MILLORA DE LA QUALITAT I 
COMPETITIVITAT 

5.1 Servei Integral de la Qualitat Turística En Destinació  

5.1.1 Captació de nous establiments i manteniment dels ja adherits 

El 2015 ha significat l’adhesió d’un nou establiment i la consolidació dels que ja hi eren. En 

principi havien de ser dos restaurants, però durant el període d’avaluació un d’ells va ser 

traspassat i tot i que la nova propietària està interessada no va haver temps de refer el 

procediment. S’espera poder incorporar-lo el 2016. 

Cal recorda que SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació), és un 

sistema de qualitat en destí , impulsat per la Secretaria d’ Estat de Turisme (Turespaña) i la 

Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que es desenvolupa a la província de 

Barcelona amb la col·laboració de la Cambra de Comerç i la Diputació de Barcelona. 

Els establiments i entitats que formen part del SICTED i que el desembre han superat el Comitè 

de Distinció que es realitza a Madrid i que suposa “l’aprovació” dels processos realitzats, és a 

dir, totes les empreses han superat satisfactòriament les avaluacions respectives passant així, 

en la seva totalitat, al cicle següent. 

 

Nom comercial empresa CICLE

Casa de la Festa Major CICLE 6

Tríade. Serveis Culturals CICLE 6

Vinseum. Museu de les Cultures del Vi de 

Catalunya
CICLE 6

Restaurant El Gat Blau CICLE 6

Cafeteria Casino CICLE 6

Restaurant Cafeteria Casino CICLE 6

Oficina Municipal de Turisme de Vilafranca 

del Penedès
CICLE 6

Quatre Passes. Serveis Ambientals CICLE 6

Autocars Vendrell CICLE 5

Restaurant Cal Ton CICLE 4

Cava Heretat Mastinell CICLE 4

Xerigots, SCP CICLE 4

Restaurant El Cigró d'Or CICLE 3

Restaurant El Racó de la calma CICLE 3

Ajuntament de Vilafranca-Policia Local CICLE 2

Bellés Restauració S.L. CICLE 1 
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El SICTED es gestiona des del Servei de Promoció Turística amb estreta coordinació amb 

EnoturismePenedès, qui és qui gestiona les establiments de l’Alt Penedès (menys Vilafranca), 

això permet treballar molts aspectes conjuntament: la formació obligatòria, els tallers, els 

grups de millora,... 

El treball de gestió significa la planificació de les accions, el seguiment del establiment, el 

suport als assessoraments i  avaluacions així com en la participació en les diferents activitats i 

actuacions que Cambra i Diputació realitzen a tal efecte.  

Les accions desenvolupades queden recollides en la següent gràfica: 

 

La Formació de Cicles, és la formació específica i obligatòria per a cada cicle. Aquesta formació 
es realitza amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona, i totes fan incís en la qualitat.  
Els assessoraments preparant els establiments per a les avaluacions tant unes com altres són 
realitzades per empreses externes per assegurar l’objectivitat dels resultats. 
 
Els tallers són oferts per la Diputació de Barcelona, tot i així el Servei de Promoció Turística 

n’ha preparat dos per als establiments que gestiona donada les seves particularitats, d’una 

banda un de coneixement turístic per a la Policia Municipal i un altre per al col·lectiu Vilafranca 

Ve de Gust 

Cal destacar que uns dels tallers que 

anualment es realitzen és el que s’anomena 

com a Fam Trip Intern, una jornada de 

coneixement dels diferents establiments que 

formen part del SICTED en tota la comarca de 

l’Alt Penedès, visitant-ne alguns d’ells. Una 

fórmula que permet potenciar sinèrgies entre 

les empreses. 

                                  Visita a Art Cava 

 
 

19 

16 

1 

5 

1 2 2 
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Aquest any la Diputació de 

Barcelona ha aprofitat per 

celebrar els 10 anys del SICTED 

a la província de Barcelona 

amb un acte solemne a 

Barcelona, on tots els 

establiments van recollir els 

seus diplomes corresponents 

així com un record 

commemoratiu 

 

Vilafranca continua participant  en el Comitè Interdestinos (2015-2016) , un taula de 

representació de les diferents destinacions espanyoles on es fixen i es discuteixen aspectes del 

SICTED, així com en GTP Evaluación, un grup que té per objectiu la revisió del manuals 

d’avaluació del SICTED. 

 

5.2 Gestió i planificació del territori.  

5.2.1 Disposar de la màxima informació sobre dades turístiques 

El Servei de Promoció Turística treballa conjuntament amb el Laboratori de Turisme per a la 

retroalimentació de dades que conformin posteriorment l’anàlisi de les mateixes, aconseguint 

indicadors que permetin planificar l’estratègia turística 

 

5.2.2 Posicionament estratègica al territori: Mantenir l’adhesió als CLUBS 

D’ENOTURISME, TURISME CULTURAL. 

L’Ajuntament de Vilafranca en el seu vessant turístic està inscrits tant en el cercle de Turisme 

de la Diputació de Barcelona com en el programa d’ Afiliacions de l’Agència catalana de 

Turisme. 

 Cercle de Turisme. Suposo formar part de totes els esdeveniments que es realitzen al 

seu voltant: workshops, taules de treball, jornades. Una forma de treballar de manera 

específica certs temes. El Servei de Promoció Turística participa participa en: 

Modernisme, Enoturisme, Museus i Patrimoni , LABturisme i Eddetur 2015. 

 Agència Catalana de Turisme: l’Ajuntament de Vilafranca està afiliat a l’Agència i forma 

part de la marca “Catalunya Convention Bureau (CCB)” 

El 2016 Catalunya ha esta declarada Regió Gastronòmica, aprofitant per declarar l’any de la 

Gastronomia i l’Enoturisme, això ha suposat dues actuacions relacionades. 

 
Foto de grup 
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Vilafranca s’ adherit a la candidatura  de la  Regió Gastronòmica amb la intenció de donar 

suport i aprofitar per donar a conèixer i promocionar la cuina de la vila i la comarca. 

 D’altra banda s’ha sol·licitat participar en el cercle de Gastronomia de la Diputació de 

Barcelona, amb el mateix objectiu que l’anterior punt. 

 

5.2.3 Continuar formant part de “Catalunya Convention Bureau (CCB)  

Aquest any s’ha prorrogat l’adhesió de l’Ajuntament de Vilafranca al Catalunya Convention 

Bureau.  

S’ha participat a les dues trobades que s’han organitzat aquest any dels del Catalunya 

Convention Bureau: el 22 de gener, per la presentació del Pla d’Accions i Objectius del 

Catalunya Convention Bureau 2015 i el 17 de juliol, per la presentació dels nous programes de 

treball de l’Agencia Catalana de Turisme. 

Amb la intenció de treure el màxim rendiment dels recursos i serveis que Vilafranca pot oferir 

en el marc del turisme de negocis, s’ha contactat amb l’empresa FRANSTAGE,  plataforma de 

creació i comercialització de producte MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events)  

entre el mercat espanyol i el mercat francès.  FRANSTAGE farà l’acompanyament en la 

dinamització d’aquest tipus de turisme des de la creació de mercat fins a la connexió amb 

França. 

S’ha començat a  treballar en la preparació d’unes jornades tècniques del sector MICE que es 

durant a terme durant el 2016, amb l’objectiu final de crear un producte Vilafranca MICE amb 

la col·laboració i participació dels diferents agents de Vilafranca. 

  



Memòria  2015. Servei de Promoció Turística   40 
 

 

6. PRODUCTES TURÍSTICS 

6.1 Visites organitzades per turisme 

El Servei de Promoció Turística desenvolupa al llarg de l’any una sèrie de visites guiades per tal 

de potenciar els recursos i patrimoni de la vila. 

Les visites que es realitzen durant l’any (recollides en l’agenda d’activitats, veure apartat 

2.3.6.) són les següents: 

• Descobreix els castells 

• Ruta Modernista 

• Ruta Medieval 

• Visites Basílica Santa Maria 

• Visites posta de sol al campanar 

• Visites al cementiri Patrimonial 

S’han realitzat 37 visites guiades per on han passat un total de 727 persones, pràcticament un 

26% més que l’any anterior.  

 

Els resultats destaquen com sempre la bona salut de la visita al campanar i qüestionen la 

necessitat d’analitzar la visita de “Descobreix els Castells”, una visita que sembla eclipsada 

justament per les diades castelleres. 

La visita de la Posta del Sol al Campanar requereix de la col·laboració dels cellers de Vilafranca 

per poder oferir el vi, a dalt del campanar com a tancament de visita. Els cellers que cedeixen 

els seu vi són Mas Tinell, Mascarí, Pinord i Torres. 

D’altra banda, aquests any el campanar i la ruta 

modernista han estat protagonistes als mitjans 

públics de Vilafranca, la visita modernista va ser 

explicada per Ràdio Vilafranca i Penedès Tv va 

fer un reportatge de la visita al campanar.  

103 77 

440 

43 64 
0 

727 

16,52 
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6.2. Altres visites 

VINSEUM 

Les dades de visitants del VINSEUM durant el 2015 han estat les següents: 

 Visitants exposició permanent VINSEUM: 8.561 

 Visitants exposicions temporals VINSEUM: 6.250 

 Usuaris actes Museu : 8.525 

 Usuaris actes externs: 6.153 

Això significa que un total de 24489 visitants 

 

ARAD 

L’empresa ha fet diferents visites al Patrimoni de Vilafranca amb un total de 240 persones. Cal 

afegir que la visita a l’interior de cases que es recolzava en un programa de televisió sobre 

aquestes cases. 

 

8561 
6250 

8525 
6153 

29489 

7091 
4989 

7127 
4706 

23913 

Visitants 
exposició 

permanent 

Visitants 
exposicions 
temporals  

Usuaris actes 
Museu 

Usuaris actes 
externs 

Total usuaris 
museu  

2015 

2014 

Cementiri Campanar Interior 
Cases 

Vilafranca 
general 

50 

15 

50 

125 
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TRÍADE 

El gràfic següent mostra les dades de les visites efectuades per Tríade, tant les generals com 

les escolars. El total és de 4962 

 

 

En resum, i tenint en compte les visites pròpies i les de les empreses que organitzen visites 

guiades, es pot dir que un total de 5929 persones han gaudit del patrimoni de Vilafranca.  

 

  

305

15 20

1.272

469

50

260

35 700

167
100

1.456

278
152 218
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GENERAL ESCOLAR
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A continuació es recullen les memòries parcials del 2015 de Comerç i Mercats, 

dos serveis que formaven part conjuntament amb Turisme , del servei de 

Comerç i Turisme però que a meitat d’any es van sumar al servei de Promoció 

Econòmica.  
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COMERÇ 

 (gener – juny) 

 

 

El comerç canvia el destí i el geni de les nacions.  

Thomas Gray 
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1. ACTUALITZACIÓ CENS D’ACTIVITATS 
COMERCIALS 

Actualització de les diferents bases de dades d’establiments comercials: 

 Aplicatiu d’us intern: Activitats 

 Bases de dades del servei de comerç 

 Directori públic (web municipal) 

Seguiment de les actuacions d’inspecció d’establiments comercials realitzades per 

l’inspector de comerç. 

 

2. ACTUALITZACIÓ CENS DE LOCALS BUITS  

Actualització del cens de locals buits en planta baixa en tot el municipi i amb especial 

atenció en el centre comercial urbà i els principals eixos comercials. 

 

3.  ACTUALITZACIÓ DEL TEMA A TEMA 
COMERÇ I MERCATS 

Actualització i gestió del tema a tema de comerç 

 

4.  PROGRAMA SEGUIMENT INTEGRAL DE LES 
ACTIVITATS COMERCIALS 

Durant l’any 2015, s’ha continuat amb la tasca de seguiment de l’activitat comercial dels 

establiments en quant al compliment de la normativa vigent en matèria de comerç. En total 

s’han realitat 205 visites als establiments de Vilafranca fins a dia 30 de juny. 

Aquest seguiment es continua fent amb els establiments comercials que obren de nou i també 

es realitzen segones visites en els establiments que resten pendents de compliment en alguna 

de les normatives vigents, ja siguin nous establiments comercials o establiment més antics. 

També es continua fent un seguiment integral als establiments comercials de Vilafranca en 

matèria de liquidacions, promocions, venda de saldos, etc. 
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Tal com mostra el següent gràfic, l’evolució del percentatge ha estat positiva en tots els camps 

inspeccionats, veient-se un increment de compliment en la segona visita realitzada. 

 

Tal i com reflexa la gràfica, el compliment de la normativa, una vegada realitzada la segona 

visita als establiments comercials, es força elevada, tot i això ha estat necessari iniciar un total 

de 2 expedients sancionadors fins a 30 de juny d’aquest any 2015 per diferents motius de les 

69 visites d’inspecció realitzades amb acta. 

El total d’expedients sancionadors iniciats fins a 30 de juny de l’any 2015 estan distribuïts de la 

següent manera: 

 Manca d’indicació de preus.............................1 expedient sancionador 

 Manca d’exposició de l’horari comercial.........1 expedients sancionador 

Aquest any 2015 s’ha continuat amb la coordinació de les inspeccions a nivell de diferents 

departaments de l’Ajuntament. En aquesta coordinació hi participen els departaments de 

serveis tècnics i salut. 

L’objectiu d’aquesta coordinació es evitar les molèsties als interessats i concentrar les 

diferents necessitats d’aquests tres departaments en una sola inspecció. 

A tot això, s’afegeix a la inspecció els següents aspectes en quant a compliment de la 

normativa d’instal·lacions i també en quant a aspectes bàsics en matèria de salut. 

        Serveis tècnics / Fitxa d’inspecció d’activitat:  

 Condicions generals 

 Estat general dispositiu diferencial / magneto tèrmic 

 Aparells de climatització 

 Protecció contra incendis 
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 Condicions d’accessibilitat 

       Salut / Protocol per a la classificació dels establiments alimentaris: 

 Tipus de venda 

 Nivell de manipulació dels aliments 

 Pràctiques higièniques del personal i de les instal·lacions. 

 Conservació de les estructures i els estris de treball 

 Condicions d’emmagatzematge 

 Autocontrols 

En total, a dia 30 juny de 2015 s’han realitzat un total de 38 inspeccions incorporant la fitxa de 

serveis tècnics. 

En referència a la inspecció de salut, s’han realitzat un total de 12 inspeccions seguint el 

protocol per a la classificació dels establiments alimentaris. 

També, durant l’any 2015 s’ha continuat la col·laboració amb el Departament de Governació 

realitzant tasques de seguiment d’altres tipus d’activitats. 

Fruit d’aquest tasca, fins a 30 de juny, s’han emès un total de 8 informes al departament de 

Governació, a més de realitzar tasques de seguiment i comprovacions de les activitats de 

Vilafranca. 

També en aquesta línia de col·laboració amb d’altres departaments de l’Ajuntament s’ha 

mantingut el contacte i col·laboració amb el departament de salut i consum i s’ha emès 

l’informe corresponent en cas que s’escaigui. 

A més es manté la col·laboració amb la Direcció General de Comerç amb temes com el 

seguiment de l’activitat comercial i la distribució del comerç a Vilafranca. 

 

5. CONVENIS 

Seguiment i validació de les justificacions dels convenis 2014 i convenis establerts amb les 

associacions de comerciants durant el període gener-juny de 2015   

 Convenis de col·laboració per a la dinamització comercial 2014 amb les associacions de 

comerciants de Centre Vila, Comerç Espirall i Comerciants de la Girada. 3 convenis amb 

un import total de 33.120 € 

Seguiment i validació de les justificacions finals.  

 Convenis de col·laboració per a la implementació de la il•luminació de Nadal 2014 amb 

les associacions de comerciants de Centre Vila, Comerç Espirall i Comerciants de la 

Girada. 3 convenis amb un import total de 19.500 € 

Seguiment i validació de les justificacions. 
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 Conveni de col·laboració per a la instal·lació de la Pista de Gel 2014 amb l’Associació de 

Comerciants de Centre Vila. 1 conveni amb un import de 14.000€  

Seguiment i validació de la justificació. 

 Convenis de col•laboració per a la dinamització comercial 2015 amb les associacions 

de comerciants de Centre Vila, Comerç Espirall i Comerciants de la Girada. 3 convenis 

amb un import total de 32.970 € 

Preparació del conveni  i signatura.  

 

6.  SUPORT A L’ACTIVITAT COMERCIAL – 
SUBVENCIONS ORGANISMES PÚBLICS 

- Justificació de les subvencions atorgades per a les actuacions de 2014 de la Diputació de 

Barcelona.  

- Valoració de les convocatòries de subvencions per al 2015 dels diferents organismes: 

Diputació de Barcelona i el Consorci de Comerç Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat de 

Catalunya. 

- Tramitació de les sol•licituds per a les diferents actuacions de comerç i fires. Seguiment del 

desenvolupament de les accions per a les quals s’ha atorgat subvenció: 

Diputació de Barcelona  

• Actuacions per a la dinamització comercial d’un centre comercial urbà. Sinèrgies amb 

el teixit comercial. (4.000 €). Petició d’ofertes i adjudicació a l’empresa FeedBack 

•Foment de l’ocupació de locals buits (2.000). Petició d’ofertes i adjudicació a 

l’empresa Barcelona Economia. 

•Gestió de la dinamització comercial Centre Vila (4.500 €) Comerç Espirall (1.900 €) i 

Comerciants de La Girada (1.900€). Preparació dels respectius convenis. 

•Accions de difusió i comunicació de la Fira del Gall i Guia d’impacte socioeconòmic. ( 

4.000€). Sol·licitud. 

 

7. CCAM 

Informació a tots els establiments comercials de Vila respecte a les línies d’incentius al 

comerç, assessorament presencial i telefònic de les línies. En concret es van realitzar 

dos assessoraments del programa 6: Creació de l’eCommerce de l’establiment de 

venda presencial. 
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8. ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS 

- Intermediació entre les associacions de comerciants i els diferents serveis municipals: 

governació, salut, serveis viaris, urbanisme, medi ambient, convivència i ciutadania, 

cultura, turisme i policia local. 

- Informació i assessorament en matèria d’incentius, subvencions, normatives. 

- Reunions de seguiment de les actuacions de dinamització previstes. 

- Inici de l’assessorament tècnic atorgat per Diputació de Barcelona per intentar 

unificar esforços i crear una única associació de comerciants. 

 

9. ACCIONS DE MILLORA DE LA 
COMPETITIVITAT COMERCIAL 

- Informació i assessorament sobre normatives. 

- Formació: l’Etiquetatge d’al·lèrgens pel sector alimentari amb coordinació amb el 

servei municipal de salut. 119 assistents majoritàriament bars i restaurants però amb 

presència de 32 comerços dels sector alimentació: carnisseries, peixateries, fruiteries, 

cansaladeries i xarcuteries i plats preparats. 

  



Memòria  2015. Servei de Promoció Turística   50 
 

 

Mercats 

(gener- agost 2015) 

 

 

El mercat és el dissabte, el dissabte tot s'ho gasta. 

Cançó tradicional catalana 
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1. GESTIÓ I MANTENIMENT DELS MERCATS 
MUNICIPALS 

 

1.1 Entrada en vigor del nou reglament de Mercats Municipals 

El Ple municipal va aprovar el nou reglament dels Mercats Municipals durant el 2014. El 13 de 

febrer de 2016, va entrar en vigor, amb la corresponent publicació al BOPB i al DOGC. 

 

1.2. Mercat Sant Salvador 

Obres de millora de la façana del mercat  i aparcament exterior 

Com continuació  de tot el seguit d’obres de millora que s’han anat fent al Mercat Sant 

Salvador durant el 2014, el 2015 es va realitzar la millora de la façana del mercat, 

reurbanització de l’aparcament de davant del mercat( C/ Santa Margarida i Els Monjos)  i 

reforç estructural de la parada de Congelats Cadí (parada ext. 2).  

 

Situació actual del mercat 

Durant el mes de desembre, es va realitzar la transmissió de la parada exterior 2 de Congelats 

Cadí a Casa Ametller SL, amb el corresponent canvi de denominació. 

Tota la resta de parades del Mercat estan obertes i en funcionament. 

1.3. Mercat  de la Carn 

Situació actual mercat 

Es va realitzar una convocatòria pública per adjudicar la parada núm. 6-7, dedicada a fruita i 

verdura. El mes de juny es va adjudicar a Botigues Pacheco SL. La parada va entrar en 

funcionament el mes de setembre. 

Actualment, el mercat té totes les parades ocupades i en funcionament. 
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1.4. Proposta de taxes d’acord al compte d’explotació 

Com cada any, des del Servei de Comerç i Turisme es fa el càlcul de les despeses que implica 

cada mercat (consum elèctric, manteniment, alarmes, neteja, dinamització, etc) i a partir 

d’aquí s’elabora la proposta de la Taxa per Prestació de serveis als mercats municipals . 

 

1.5. Seguiment de la normativa comercial als mercats  

La gestió dels mercats implica també el seguiment diari del compliment de les normatives 

establertes pel reglament i les normatives comercials 

 

1.6. Gestió del manteniment dels mercats 

Es vetlla contínuament pel funcionament dels dos mercats, neteja, climatització, enllumenat, 

etc i es fan les reparacions necessàries en cada cas.  

 

2. PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DELS MERCATS 
MUNICIPALS 

2.1. Estand dels Mercats Municipals a les Fires de Maig  

Durant les Fires de Maig (15, 16 i 17 de maig), es va col.locar un estand dels Mercats 

Municipals.  

Es van dur a terme les següents activitats:  

-Degustacions de producte de mercat: es van dur a terme diverses degustacions per part de 

diferents parades. En unes franjes horàries concretes, cada parada donava a tastar (de forma 

gratuïta) el seu producte alhora que explicava la seva procedència i/o elaboració, també 

facilitava informació de la resta de producte que té a la venda (fulletons i ofertes). 

-Taller “Sóc el que menjo”: els infants podien escollir un aliment de venda al mercat ( brick de 

llet, peix, poma, pebrot, hamburguesa, pinya, formatge, cuixa de pernil) en forma de màscara, 

que calia pintar i es podien endur.  

- Joc dels mercats:  que consistia en una butlleta amb un joc d’unir amb una fletxa parada-

producte i 4 preguntes sobre els mercats per identificar horaris i productes o parades noves. 

Les diferents parades col•laboraven amb tiquets regal de producte o descomptes. 

-Campanya  “Dimecres, dia del pack al mercat”:  es va editar un fulletó informatiu de la 

campanya, que consistia en  què tots els dimecres, les parades compten amb un pack ja 

preparat amb varietat de productes propis per un preu rodó de 10 o 15€. Diumenge al vespre 

es va procedir al sorteig de quatre packs aportats per quatre parades. 



  

 

 

Les accions realitzades  

durant les fires de maig i 

la resta d’accions de 

dinamització, han 

comptat amb una 

subvenció de  l’Oficina 

de Mercats i Fires Locals 

de la Diputació de 

Barcelona. La subvenció 

ha estat del 50% del 

cost.   

2.2. Celebració de les festivitats catalanes i altres accions 

Com cada any, els mercats preparen accions per celebrar les festivitats catalanes: Campanya 

de Nadal, Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joan, La Castanyada.  Les accions que es duen a 

terme són sorteigs de producte, decoració del mercat, animació, etc. 

Paral·lelament, el Mercat de la Carn va organitzar un Concurs de Poesia del Mercat.  

El Restaurant del Mercat de la Carn, pel seu compte, organitza diferents accions (Maridatges, 

sessions de cuina, presentacions d’actes, etc).  

 

3. SUPORT A LES ACTIVITATS DELS MERCATS 
MUNICIPALS 

3.1. Justificacions de les subvencions 2014 

Com cada any, durant el 2015 es van justificar les subvencions atorgades per l’Oficina de 

Mercats i Fires Locals de la Diputació, atorgades l’any anterior. 

3.2. Sol·licitud de les subvencions 2015 

Igualment, es van sol·licitar els ajuts pel 2015,també a la Diputació, per les accions de 

dinamització descrites. Concretament, la Diputació va subvencionar el cost de les accions de 

Fires de Maig. 
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4. ACCIONS DE MILLORA DE LA COMPETIVITAT 
COMERCIAL 

4.1. Mistery shopping I i II  

Durant el 2014, es va dur a terme un Mistery Shopping I per a totes les parades. Durant el 

2015, s’ha realitzat el Mistery shopping I a les noves parades dels mercats municipals i s’ha 

treballat en els resultats obtinguts durant el 2014. 

Paral·lelament, s’ha realitzat el Mistery shopping II a 5 parades del Mercat de la Carn. Ha 

consistit en 8 hores de formació conjunta i 4 hores de formació individual per a les parades, al 

mateix mercat.  

4.2. Informació i assessorament a les parades 

El Servei de Mercats dóna sempre informació i assessorament a les parades sobre normatives, 

ocupació de parades, etc.  

 

5. INTERCANVI DE CONEIXEMENTS ALS 
MERCATS MUNICIPALS 

5.1. Participació als Cercles de Comparació Intermunicipals (CCI): any 2014 

Vilafranca participa en aquests cercles organitzats per la Diputació de Barcelona des de l’any 

2008. Consisteixen en avaluar tota una sèrie d’indicadors dels mercats municipals (econòmics, 

estructurals, de serveis, d’accions de dinamització, estratègics, etc). i comparar-los amb la 

resta de municipis participants. D’aquesta manera, el municipi pot observar quins indicadors 

necessita millorar i quins estan per damunt de la resta. 

Entre els resultats obtinguts, els Mercats de Vilafranca obtenen resultats força positius en la 

majoria d’indicadors.  

- Indicadors que destaquen positivament (per sobre la mitjana):  

Destaca molt positivament el nombre d’hores que obren els mercats així com el nombre de 

tardes obertes. 

 Aquest any destaca com a positiu les hores anuals de formació realitzades pel personal dels 

mercats. El motiu és la realització del Mistery shopping a totes les parades.  

- Indicadors que destaquen negativament (per sota la mitjana): 

Com en els darrers anys, la despesa de manteniment per m2 de superfície total als mercats és 

força inferior a la mitjana. Un altre indicador negatiu és la despesa corrent del servei per hora 

d’obertura anual per mercat o el fet que els mercats no estiguin ubicats en zones vianalitzades.  
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6.  POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS ALS 
MERCATS MUNICIPALS 

6.1. Seguiment i millora de la recollida selectiva  

Durant el 2014 es van produir una sèrie de canvis en la recollida selectiva. Els mercats compten 

amb  mitjans per realitzar la recollida selectiva dels residus que generen. Es vetlla per què així 

sigui.   

 

7. GESTIÓ I MANTENIMENT DELS MERCATS NO 
SEDENTARIS 

7.1. Seguiment del compliment de la normativa als mercats 

Diàriament es controla el compliment de la normativa dels mercats i en una freqüència menor 

es compta amb la presència de l’inspector de comerç per reforçar el control i en cas necessari 

pot aixecar expedients sancionadors. 

 

7.2. Manteniment dels mercats no sedentaris i gestió de les afectacions a la via 

pública 

Els serveis municipals vetllen  pel bon funcionament del mercat en temes en què intervenen 

altres departaments municipals com  neteja, mobiliari urbà, mobilitat, seguretat i afectacions a 

la via pública que interfereixin amb el funcionament del mercat (pista de gel, Vijazz, etc).  

 

7.3. Acreditació anual de la documentació per part dels titulars de parades 

Anualment, els titulars de les parades han d’acreditar obligatòriament que compleixen els 

requisits per continuar gaudint de la llicència de venda. Paralel.lament, periòdicament es 

controla que les parades estiguin al corrent de pagament de la taxa per ocupació a la via 

pública.  

L’incompliment del pagament o la irregularitat en la documentació comporta l’extinció de 

l’autorització. 

 

7.4. Convocatòria del Procediment d’adjudicació de noves parades vacants  

Periòdicament, aproximadament una vegada a l’any, es convoca el Procediment d’adjudicació 

de parades vacants per atorgar els llocs de venda vacants al mercat. Val a dir, que des que la 
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llei permet realitzar transmissions entre tercers, són moltes les parades que opten per aquesta 

opció i per tant l’Ajuntament no pot assignar el mateix nombre de parades vacants. 

L’any 2015, el Procediment es va convocar el mes de febrer i es van presentar un total de 47 

persones interessades en els mercats de Vilafranca.  

La puntuació es dóna mitjançant la creació d’una Mesa transversal, integrada per tècnics dell 

Servei de Mercats,  de Comerç, de Salut i de Medi Ambient. A partir d’aquí s’atorguen les 

vacants als titulars amb les puntuacions més altes de cada sector. 

 

7.5. Aplicació del model de gestió Mercagest 

L’eina per a la gestió dels mercats és el programa informàtic Mercagest, amb el qual es treballa 

des del 2010.  El programa permet també obtenir dades estadístiques, adjuntar documents, 

fotografies, conservar l’històric, gestionar les concessions, mantenir al dia tots els canvis 

relatius als titulars o autoritzacions, realitzar les credencials, elaborar llistats de pagament per 

la liquidació de la taxa a l’Organisme de Gestió Tributària  etc.   

 

8. PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DELS MERCATS 
NO SEDENTARIS 

8.1. Continuació de la campanya Producte de la Terra i de Planter 

Des del Servei de Mercats es vetlla per posar en valor els aspectes més singulars del mercat 

dels dissabtes, el Producte de la terra i el Planter. Per aquest motiu, s’ha donat continuïtat a 

les accions iniciades els darrers anys (fulletons del producte de la terra i del planter, 

repartiment del material editat per a singularitzar  aquestes parades, bonificacions als 

comerciants que són productors alimentaris).  

No s’han pogut dur a terme més accions donat que no s’ha comptat amb cap subvenció tot i 

haver-la sol.licitat.  

 

9. ACCIONS DE MILLORA DE LA 
COMPETITIVITAT COMERCIALS ALS MVNS 

9.1. Inspeccions sanitàries a les parades d’alimentació del Mercat dels dissabtes 

Es van dur a terme inspeccions per avaluar el risc de contaminació en les parades 

d’alimentació del mercat dels dissabtes.  

 



Memòria  2015. Servei de Promoció Turística   57 
 

9.2.  Campanya d’inspecció al Mercat dels dissabtes sobre la normativa de 

Consum a càrrec de la Diputació de Barcelona 

Es va dur a terme una campanya informativa a les parades del mercat dels dissabtes 

s’estudiava el grau de compliment de la normativa de consum i s’informava dels aspectes que 

cal complir en la venda ambulant.  

 

10. SUPORT DE LES ACTIVITATS ALS MVNS 

10.1. Justificacions de les subvencions 2014  

Com cada any, durant el 2015 es van justificar les subvencions atorgades per l’Oficina de 

Mercats i Fires Locals de la Diputació, atorgades l’any anterior. 

 

10.2. Sol·licitud de subvencions per al 2015 

Es van sol·licitar els ajuts pel 2015,també a la Diputació, per dur a terme accions de 

Foment del mercat dels dissabtes, que no van ser concedides.  

 

11. GESTIÓ D’ALTRES MERCATS I FIRES 

11.1.  Mercat diari de la Verdura 

Aquest mercat situat a la Pl. Sant Joan ha augmentat el nombre de parades. Actualment 

compta amb sis parades fixes i diverses parades temporals, que assisteixen al mercat a vendre 

producte de temporada.  

 

11.2.  Mercat de Palmes i Palmons 

Aquest mercat va tenir lloc el dissabte 28 de març, a la Plaça Santa Maria, i amb un total de 

vuit parades participants.  

El mercat dels dimarts, es va celebrar el 24 de març amb un total de dues parades.  

 

11.3.  Mercat de llibres i roses de Sant Jordi 

Aquest any 2015 el Mercat va comptar amb 89 parades participants, entre ells llibreters i 

floristeries professionals i un gran nombre d’entitats de la vila.  
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11.4.  Mercats d’artesania, brocanters i pintors (2on diumenge de mes i 

mercats especials) 

Es treballa conjuntament amb el Col•lectiu d’Artesans, brocanters i pintors del Penedès en 

l’organització i comunicació  del mercat de cada segon diumenge de mes així com els mercats 

especials que tenen lloc durant esdeveniments especials.  

El 2015, a part del 2on diumenge de mes, que se celebra d’octubre a juny, s’ha celebrat mercat 

d’Artesania durant la Festa del Xató, els Tres Tombs,  les Fires de Maig, la Fira del Gall, Mercat 

de Nadal i Mercat de Reis. El Col•lectiu també ha participat de manera fixa a la Fira de Santa 

Llúcia.  

Anualment s’edita el nou calendari on es recullen les dates, horaris i ubicacions dels diferents 

mercats d’artesania de la temporada. 

Els mercats del segon diumenge l’integren aproximadament 50 parades d’artesania 

alimentària, artesania no alimentària, brocanters i pintors. 

La Fira del Gall ha estat excepcional, donat que s’ha ocupat un tram superior a l’habitual per 

tal d’arribar al pavelló firal. Amb total s’ha comptat amb 110 parades de brocanters, artesans, 

artesans alimentaris i pintors. També s’ha comptat amb diferents espais de tallers.  
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FIRES I FESTES 

 

A fira, qui res no porta, res no tira  

(anònim) 
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1.  FIRES de Maig  

A continuació es subratllen les dades més destacades de l’edició 2015 de les Fires de Maig que 

es va realitzar durant els dies 15, 16 i 17 de maig  

 Localització: Zona Esportiva i Firal de Vilafranca del Penedès 

 Horari: de 10.30 a 22h hores 

 

 Expositors: 119  Intenció de tornar com a expositor: 85,5% 

 Estimació d’impacte econòmic: 1.044.657,9 € 

 Assistència: 51.831 persones al llarg de 3 dies. Intenció de tornar com a 

visitant: 98% 

 Procedència:  

o Vilafranca: 59% 

o Comarca: 21% 

o Resta: 20% (Vegueria 13%, Resta 7%) 

 Espai: 16.500 m2 d’espai firal amb 7.623 m2 d’estands  

 Pavellons:  

o Pavelló 1: Automoció (29 empreses expositores amb 4.125 m2) 

o Pavelló 2: Comerç (35 empreses expositores amb 697m2 ) 

o Pavelló 3: Llar i serveis (14 empreses expositores amb 527m 

o Pavelló 4: Maquinària Agrícola (11 empreses expositores amb 

1.634m2) 
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 Zona Enogastronomia – Enoturisme - Alimentació (11 estands, 36     empreses amb 

195m2) 

 Zona Exterior, Pl. del Vi i Associacions (30 stands amb 618 m2) 

 Zona d’aparcament: 20.000 m2 repartits en 6 pàrquings amb 2.000 places 

 Zona lúdica: atraccions infantils i juvenils de 10.000 m2  

Respecte els resultats d’assistència i impactes: 

 Núm. degustacions de vi: 4.000, un 20% més que el 2014  

 Assistents a les Jornades professionals Auditori: 680.  

 Jornada de l’emprenedor – Crea Jove: 244 

 Ramaderia ecològica per la viticultura: 90 

 Desenvolupa’t: 346 

 Assistents a la Cuina del Vi: més de 200  

 Nombre de vehicles venuts: 115 de 14 marques participants (15 més que el 

2014) Existeixen 9 marques més no participants en el premi de 3000€ q potser 

també van vendre 

 Nombre d’insercions en mitjans: 678 

 Nombre d’OTS (oportunitats de ser vistos en els mitjans): 29.152.130 

Les accions més destacades en el marc de les Fires són les segünets  

 Pregoner 2015: Ramon Novell, empresari penedesenc. Cafès Novell, SA.  

 Inauguració: Xavier Sala i Martín 

 Per primer any del Trenet de la Fira: 500 usuaris.  

 Fira Running al pavelló de comerç 

 Activitats a l’escenari de la Fira organitzades per diverses entitats de Vilafranca 

i comarca: 17 activitats 

 3er Gran Premi de tractors. 
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2. Festa del Xató 

La Festa del xató de Vilafranca va tenir lloc el diumenge, 22 de febrer. Es va celebrar la 19a 

edició de la Festa del Xató, a la rambla de Sant Francesc.  

10.000 persones van visitar la Festa i es van vendre 2500 racions de Xató de les diferents 

especialitats 

El públic va poder gaudir de les quatre modalitats de Xató de la Ruta que es poden trobar a 

la festa vilafranquina. Aquest xató anava acompanyat de pa, coberts, copa i una degustació 

de diferents vins de la DO Penedès, gentilesa de diferents cellers de la nostra comarca. 

 

L'espai de la rambla de Sant Francesc va acollir, a banda dels estands dels gremis xatonaires de 

Vilafranca, Vilanova, Sitges i El Vendrell, tot un seguit de taules per poder-lo degustar in situ, 

espectacles, activitats amb jocs infantils gegants i una carpa per realitzar tallers per a tothom. 

En la carpa dels tallers el Gremi de Restauradors de l’Alt Penedès hi van realitzar un taller 

d’elaboració de xató per a nens i un concurs d’elaboració del xató de Vilafranca  per a adults 

on es van premiar els tres xatons més bons. Tots els participants en els tallers es van endur un 

morter a casa de record. En la mateixa carpa, la DO Penedès també va dur a terme un 

maridatge de postres de música amb vins de la mateixa DO a càrrec de l’enòleg Pere Escudé. 

A la rambla Nostra Senyora es van poder veure les parades dels artesans, brocanters i pintors 

que van omplir de gom a gom aquests espai. 

Els quatre gremis participants es van mostrar molt satisfets de la festa i valoren d’una manera 

molt positiva el fet de poder-se trobar tots plegats a Vilafranca, ja que permet que el públic 

pugui tastar i valorar les quatre maneres diferents de fer el xató al nostre territori. 

 

 

 

 

 

 

3. Fira del Gall  
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La Fira del Gall 2015 realitzada els dies 19 i 20 de desembre tenia un eslògan que definia 

perfectament la seva característica: “de la criança a la degustació”. Un fira centenària que 

es renova cada any i que augmenta de visitants. 

Enguany a la fira se li sumava 

el X campionat d’Espanya 

d’avicultura, columbicultura i 

cunicultura, que es va situar a 

l’espai firal i que va suposar 

més de 1300 bèsties de 

ploma.  

 

El mercat d’artesans amb l’augment de parades va afavorir la continuïtat de la fira, doncs 

seguint les parades s’arribava al recinte firal 

Globalment, la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès compta un total de 40.779 entrades. 

Pel què fa les franges horàries, es destaca que la major afluència d’entrada i de sortida 

tenen lloc entre les 12h i les 14h, tant dissabte com diumenge, essent dissabte el dia que 

registra major nombre d’assistents. 

 

 

 

El campionat ha tingut una assistència de 14.025 visites.  

La procedència del visitants queda recollida en dos aspectes diferents. Tenint en compte 

les comarques de l’Eix Diagonal  i per províncies, afegint-hi Vilafranca i l’Alt Penedès 
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El grau de satisfacció dels visitants se situa en un 8,2 (dades de l’informe realitzat per 

l’empresa The Whatsons am buna mostra de 414 persones). 

S’ha fat un esforç a nivell de comunicació de xarxes socials i per primera vegada s’ha 

incorporat un telèfon per a missatges de consulta per  whatsapp. 

 

Altres resultats destacables: 

 Aviram:  
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 14%  més que el 2014 

 Mostra gastronòmica 

 13800 racions servides 

 4.000 degustacions servides 

 5% més que el 2014 

 Superceller 

 1998 tiquets venuts 

 4.885 degustacions servides 

 208 persones als tast organitzats 

 Altres dades 

 125 parades d’artesans i brocanters 

 738 usuaris del trenet 

 600 llibres solidaris venuts  

 En resum, uns molts bons resultats per a una fira consolidada que gaudeix d’un bon 

posicionament 

 


