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01 - PRÒLEG

S’acaba l’any i, com de costum, és moment de fer balanç. Tanquem la segona
temporada turística immersos encara en la pandèmia ocasionada per la COVID-19. 

La crisi ocasionada per aquesta situació ha fet incidència en quasi bé tots els sectors
de l’economia, i el sector turístic ha estat un dels més afectats (el Turisme comporta
mobilitat, i la mobilitat comporta contagis). Segurament han estat les dues temporades
més atípiques des  que el Turisme s'ha convertir en un sector clau al nostre municipi.

Des de l’Àrea de Turisme, i tal com ja us varem explicar a l'anterior memòria del 2020  ,
ens vàrem posar en marxa per adaptar totes les accions a la situació que estàvem
vivint a cada moment: reestructuració dels pressupostos, les promocions, les activitats
programades i, sobretot, estar al costat del sector privat per anar informant de les
normatives que anaven sortint pel que fa a la seguretat i sanitat així com el ajuts que
s'han anat publicant al llarg de l'any per les diferents administracions.

Aquest any 2021, encara que la situació sanitària no ha estat tan greu com la dels inicis
de la pandèmia, en bona part gràcies a la vacunació de gran part de la població, hem
anat convivim amb successives onades, fins arribar a l'actual sisena onada amb rècords
de contagis a tot el món principalment al continent europeu, fet que fa el futur a curt
termini sigui incert, encara que segons les veus dels experts es podria entreveure el
final de la pandèmia com a tal i entrar en una nova fase endèmica.

Tal com el 2020, enguany hi ha destinacions que s’han vist perjudicades, i en canvi 
 d'altres han mantingut ocupacions altes. Aquestes són algunes de les condicions que
han comportat aquesta situació:

-Les destinacions més massificades no semblen ser les millors eleccions. 

- El turisme internacional, sempre pendent de les restriccions imposades a altres
països, ha continuat sense viatjar tant a l’estranger. Hem vist com destinacions de
primer ordre per als visitants internacionals han rebut pocs visitants.

2021,  SEGON ANY EN PANDÈMIA



-Aquesta forta davallada del turisme internacional va deixar fora de joc les grans
infraestructures i companyies turístiques; els grans operadors turístics van estar els
més afectats per la crisi sanitària. Les companyies aèries van experimentar un lleuger
augment del trànsit de passatgers, però sense arribar a les xifres pre-pandèmia.
Cadenes hoteleres i hotels que el 2020 van estar tancats en plena temporada alta han
obert durant el 2021 però amb dades molt per sota del que estaven acostumats.

Però en aquest escenari similiar al de l'any passat, també hi ha hagut algunes
destinacions que han rebut  uns bons resultats degut a les mateixes condicions que la
pandèmia va provocar el 2020:

-El turisme de proximitat ha continuat sent el gran salvador de la temporada. La
proximitat geogràfica ofereix sensació de control, d’estar en territori segur davant de
possibles limitacions de mobilitat. Els viatges en cotxe donen una major flexibilitat.

- S'opta per buscar destinacions fàcils i assequibles, llocs poc  coneguts que permetin
relaxar-se i gaudir de coses senzilles. 

- Destinacions alternatives vinculades a la natura i el medi ambient com és el cas de les
Terres de l'Ebre.

- Fugir d’aglomeracions i buscar espais oberts i tranquils, natura, espais naturals, costa
amb diverses platges i cales o roquers allunyats d’espais més concorreguts, com és el
cas de la nostra destinació.

-Aquest escenari ha permès que el nostre municipi hagi tingut uns nivells alts
d’ocupació. Una molt bona Setmana Santa (inexistent al 2020 degut al confinament
domiciliari), una temporada alta fregant l'ocupació plena la primera quinzena d'agost.
Desestacionalització el mesos de juny i setembre i bona ocupació els caps de setmana
de maig i octubre.

-La situació ha significat un punt d’inflexió important en l’activitat turística, i ha posat a
prova la capacitat d’adaptació en un temps rècord a una situació totalment nova
i imprevista. 

Cal, des d’aquestes línies, agrair a totes les empreses del sector turístic local el seu
esforç per adaptar les seves instal·lacions a les normatives vigents i poder mostrar
l’Ametlla de Mar com una destinació turística segura.

Les previsions per al 2022 indiquen una possible millora en la situació pandèmica i una
tornada progressiva a la normalitat (sempre i quan noves variants ho permetin).
L'ocupació al nostre municipi (si els indicadors continuen com fins ara) es preveu molt
bona, en la mateixa línia que el 2021. 



ADAPTAR LA COMUNICACIÓ ALS CANVIS CAP A UNA NOVA REALITAT I NOUS
ESTILS DE VIDA

La gestió turística de les destinacions s'ha tingut que adaptar a la nova realitat
ocasionada per la pandèmia, possiblement el sector turístic és un dels més afectats, si
no el que més. La pandèmia ho ha canviat pràcticament tot, i obliga als canvis i a
adaptar-se a arribar a aquest públic que ha canviat els seus estils de vida.

Arrel d'aquesta pandèmia la societat ha transformat els pisos, les cases, s'ha
implementat profundament una transformació digital cap al teletreball, fet que ha
provocat l'augment de la compra d'habitatges de segona residència.

L'adaptació ha estat un factor clau, hi ha una forma diferent de consumir i viure. Es
tendeix a la immediatesa, però ara les prioritats han canviat i es valora més el que es
té.

Ha augmentat la responsabilitat en el consum i la consciència en el medi ambient. Les
empreses i es destinacions tenen nous reptes davant que hauran d'afrontar abans o
després. Ha canviat la forma de consum i, per tant, ha de canviar la forma de
comunicar.

-La digitalització ocasionada per la pandèmia ha obert encara més la distància entre
l'online i l'offline. S'obren nous horitzons cap a la virtualitat.

-L'emergència climàtica és cada cop més present en el nostre dia a dia i posa de
rellevància la responsabilitat tant col·lectiva com individual.

- Cal estar atent a les demandes del client i dels nous segments que s'obren davant
nostre,  i aprofitar-los.

- La segmentació serà clau per arribar de forma més específica en aquests nous clients
dissenyant campanyes específiques orientades al púbic i/o segment estratègic de cada
tipologia de negoci.

- Crear un contingut que generi credibilitat i confiança, posant valor a l'autenticitat, en
el nostre cas aprofitar els segell de la marca VILES MARINERES i també la pertinença a
la RESERVA DE LA BIOSFERA de les Terres de l'Ebre.

- S'haurà de potenciar la micro-segmentació molt especialitzada a diferents estils de
vida per a què els visitants vinguin en moments molt concrets de l'any, potenciant la
tan desitjada estacionalitat.

I, per últim, estar sempre atents als canvis que es puguin ocasionar per aplicar les
accions oportunes. 



L'ANY 2021 S'HAN OBERT AL PÚBLIC 4 PUNTS D'INFORMACIÓ I D'ATENCIÓ
TURÍSTICA. 

L'OFICINA DE TURISME del Parc del Bon Repòs  i 3 PUNTS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA
els mesos de juliol i agost: un al Centre d'Interpretació de la Pesca (que acollia l'exposició
de les fotografies premiades i finalistes del XXI concurs de fotografia de les Terres de
l'Ebre), un al centre comercial de Les 3 Cales i un altre a l'entrada de Calafat.

L'any 2021 van ser ateses als 4 punts d'informació turística un total de 23.004 persones
(un 27% més que l'any anterior). Aquest important augment, va ser degut  al fet que l'any
anterior  l'Oficina de Turisme del Bon Repòs no va romandre tancada per mesures de
confinament durant l'any, al contrari que el 2020, també degut a l'augment de l'ocupació
turística tant per temporada alta, com els caps de setmana de juny, i principalment
setembre, octubre i novembre.

PROCEDÈNCIA

Les dades de la procedència del visitants a l'Oficina de Turisme durant el 2021 reflecteixen
una lleugera tendència  a l'alça del turisme internacional fruit de l'alleugeriment de les
restriccions entre països a l'hora de viatjar respecte el 2020.

PROCEDÈNCIA TURISME NACIONAL (CATALUNYA + ESPANYA) : 74,2% (-4,8%)
PROCEDÈNCIA TURISME INTERNACIONAL : 25,8% (+4,8%)
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PROCEDÈNCIA DELS VISITANTS ALS PUNTS
D'INFORMACIÓ TURÍSTICA:

CATALUNYA: 46% (-3%)
ESPANYA: 28,2% (-1,8%)
FRANÇA: 18,5% (+3,1%)
REGNE UNIT: 1,5% (-0,5%)
ALEMANYA: 2% (+1%)
SUÏSSA: 1% (=)
BÈLGICA: 1% (+0,5%)
ITÀLIA: 0,3% (=)
HOLANDA: 0,5% (+0.5%)
RESTA DE PAÏSOS 1% (-0,4%)
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Tal com comentem al pròleg, la incidència no ha estat igual a totes les destinacions
turístiques, aquelles que depenen més del turisme internacional han patit les pitjors dades
de la seva història, encara que amb un lleuger augment respecte el 2020 , mentre d'altres
com és el cas nostre, que rebem un turisme de proximitat que es desplaça bàsicament en
vehicle propi han aguantat el cop, inclús experimentant una ocupació molt bona amb
xifres pre-pandèmia.

L'ocupació turística a la nostra població va començar amb una molt bona ocupació per
Setmana Santa, continuant la tendència a l'alça durant la resta de primavera, estiu, i part
de la tardor.

El juliol va suposar un augment del 10% respecte el 2020, i el mes d'agost va superar en
un 0.3% l'any anterior, apropant-nos a l'ocupació plena la primera quinzena.

OCUPACIÓ JULIOL:  Hotels 75%, càmpings 45% i habitatges d'ús turístic 80% = 66,06%
OCUPACIÓ AGOST: Hotels 98%, càmpings 90%  i habitatges d'ús turístic 95% = 94,3%

L'ocupació mitjana dels mesos de juliol i agost va suposar un 85,15%.

La bona climatologia i el manteniment de les mesures de mobilitat van permetre allargar
la temporada amb una bona ocupació tant al setembre com a l'octubre, principalment els
caps de setmana.
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PÀGINA WEB

La pàgina web és la plataforma que conté tota la informació turística actualitzada a cada
moment. És la plataforma que permet oferir una informació actualitzada els 365 dies de
l'any. Durant el 2021 les pàgines de la web de Turisme han rebut 538.031 visites  visites
(502.000 l'any anterior), es mantenen però els usuaris que l'han visitat 143.306,  
 141.000 el 2020).

Pel que fa als pics de visitants podem observar-ne un el mes d'abril (Setmana Santa), i
tot seguit el gràfic un augment sostingut fins a finals d'agost. El descens els mesos de
setembre i octubre no és tan accentuat com en anys anteriors, i ens mostra pics
puntuals els caps de setmana.

En aquests moments estem treballant en la creació d'una nova pàgina web amb  un nou
disseny i amb les últimes prestacions per fer més àgil les consultes, així com una nova
app també totalment coordinada amb la web. 
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TURISME DE L’AMETLLA DE MAR, AMB 39.200 SEGUIDORS, CONSERVA EL
SEGON LLOC AL RÀNQUING DE LES DESTINACIONS CATALANES A INSTAGRAM

Coincidint amb aquestes dates, i com cada any, l’Associació de Professionals de Turisme
de l’Administració Local a Catalunya (APTALC) ha fet una anàlisi de la presència de les
destinacions i marques turístiques catalanes a Instagram.

Un any més el perfil de l’Ametlla de Mar turisme conserva el segon lloc amb 39.200
(només superat pel compte de Barcelona Turisme). En tercer lloc trobem el compte de
Tarragona Turisme amb 34.600, completen el TOP5 Girona amb 27.700 i el de Turisme
de Salou amb 18.900. 

Tan important és la quantitat de seguidors, com que aquests pertanyin al segment de
públic objectiu i que estiguin interessats en els viatges, la gastronomia, les activitats a
l’aire lliure, etc... i sobretot que interactuïn amb el perfil fent comentaris, posant “likes” i
compartint imatges amb el “hashtag” oficial #AmetlladeMar. Per aquest motiu des de
Turisme de l’Ametlla de Mar s’està incentivant aquesta interactuació amb la comunitat
de seguidors compartint les seves fotos i responent els seus comentaris els 365 dies de
l’any.

També és molt important la implicació i col·laboració del sector privat a l’hora de
patrocinar premis per tal d’organitzar concursos i sortejos atractius que permetin
dinamitzar el perfil i augmentar tant els seguidors com la visualització de la destinació
turística a internet.

Aquesta llista s'ha elaborat en base només als comptes oficials de les destinacions, és a
dir, els que corresponen als organismes encarregats de la gestió turística del territori
(sigui en l'àmbit administratiu que sigui i es gestionin directament o a través d'un servei
extern).
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Possiblement tenir un blog corporatiu indexat a la web és una de les millors eines de
branding i un element clau en les estratègies de màrqueting que s’utilitza per donar-nos  a
conèixer als visitants i que ens  permet interactuar amb ells d’una manera més propera
que a la web. En l'època digital en la qual vivim, no tenir un blog corporatiu pot ser una
gran pèrdua per a una destinació turística, ja que poden perdre tots els beneficis que
comporta tenir-lo.

Durant el 2021 es van publicar varis articles al blog relacionats amb els actius turístics
com la gastronomia, les platges o activitats complementàries, incorporant les accions
resultants del treball de diagnosi del blog.
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BLOG

Avantatges de tenir un blog corporatiu:

Dóna veu a l’entitat, genera confiança i fidelitza.
Augmenta la notorietat i reputació online de l’entitat.
Crea comunitat i estableix diàleg amb els grups
d'interès.
Genera trànsit online i retroalimentació en
canals digitals.
Millora el posicionament SEO de la pàgina.
Capta clients potencials, ajuda a aconseguir nous
leads i vendes.
Permet informar els clients de les novetats de
la destinació.
Dona suport i servei al visitant.
Augmenta el coneixement de l’audiència.

           



           

05 - NOVETAT 2021: VISITES
GUIADES A LES FORTIFICACIONS +
PASSEJADES HISTÒRIQUES
Des de l'Àrea Municipal de Turisme aquest 2021 s'han recuperat les visites guiades a la
nostra població amb un èxit d'acollida per part dels visitants. Degut a les restriccions
COVID es van restringir a un màxim de 10 persones per visita, ocasionant el ple
pràcticament tots els horaris que es van portar a terme.

 
 

PASSEJADES HISTÒRIQUES PELS CARRERS DE L’AMETLLA DE MAR.

Embarca’t a conèixer els carrers i la història d’un poble que batega amb el sol, la pluja, els
vents i els treballs de la mar i la terra. Descobreix l’Ametlla de Mar, l’essència d’un poble de
pescadors a través d’un ampli reportatge fotogràfic al llarg dels seus carrers més antics.
Dies: Els dimarts i dijous de juliol i agost.  
                                                                                                                                             
 Horari: 19:00 h (durada aproximada 1,5 h) Preu: 3€/persona (gratuït menors de 14 anys)            
Punt de Trobada inici ruta: Oficina de Turisme del Parc del Bon Repòs.                                         
Inscripcions a l'Oficina de Turisme: 977456477

DESCOBREIX LA HISTÒRIA DEL BÚNQUER DE LA GUERRA CIVIL DE L’AMETLLA
DE MAR.
Com molts altres municipis, la costa de l’Ametlla de Mar va ser fortificada durant la Guerra
Civil Espanyola ja que es sospitava d’un possible desembarcament del bàndol Nacional
arribat des de Mallorca. Un bon exemple el tenim amb els búnquers situats prop del port
natural de l’Estany i que es troben en perfecte estat de conservació.
Dies : Els dimarts i dijous de juliol i agost.  
                                                                                                 
Horari: 10:00 h (durada aproximada 1,5 h) Preu: 3€/persona (gratuït menors de 14 anys)             
Punt de Trobada inici ruta: Centre d’Interpretació de la Pesca (Ctra. del Port s/n). Després
els participants es desplacen al búnquer de la Guerra Civil situat a 2 Km fora del casc urbà,
per tant es necessita vehicle propi.                                                                                                  
Inscripcions a l'Oficina de Turisme: 977456477
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06 - NOVETAT 2021: EDICIÓ VÍDEO
CAMÍ DE RONDA VIRTUAL
L’ÀREA DE TURISME DE L’AMETLLA DE MAR PUBLICA UN VÍDEO PER
PROMOCIONAR EL CAMÍ DE RONDA GR92 DE LA COSTA.

A part de tenir com a objectiu la promoció turística d’un dels actius turístics més
importants de la vila, es vol conscienciar de la seva riquesa natural i de la necessitat de
cuidar-lo i protegir-lo.

Segons les apreciacions del sector, el trànsit de persones que recorren aquests camins
no ha deixat d’augmentar. A més, segons les previsions d’evolució del turisme post
COVID, activitats com aquestes es veuran probablement reforçades.

El camí de ronda GR92 que transita per la nostra costa es considera un dels recursos
destacats del municipi, amb una importància considerable en la imatge que es projecta de
l’Ametlla de Mar. Els camins de ronda són, de fet, la infraestructura més adient per a
descobrir la bellesa i atractius del litoral de la Cala. A la vegada, l’activitat que s’hi
desenvolupa, l’excursionisme a peu, és la més respectuosa amb el medi i la de menor
impacte. És a dir, es tracta d’un recurs i una activitat que encaixa plenament amb la visió
estratègica que es vol transmetre des de l’Àrea Municipal de Turisme i que es veu
reflectida en una de les propostes del darrer estudi estratègic que es va portar a terme
recentment i que conclou que el potencial del camí de ronda és molt gran i pot anar més
enllà de transitar les etapes del GR, elaborant propostes per recórrer els camins, des del
mateix municipi, en base a propostes ecoturístiques, culturals i de salut.

 A través d’aquest vídeo es podrà visualitzar tot el recorregut íntegre des de la Platja de
“l’Àlia” fins el Codolar. Degut a la seva distància de 19,7Km la velocitat del vídeo es troba
accelerada per tal de comprimir la seva durada, encara que quan transcorre per les cales
i platges torna a la seva velocitat normal per realçar la promoció d’aquests punts d’interès
turístic. Per a la realització del vídeo s’ha emprat una tecnologia de filmació subjectiva
d’alta resolució amb la visió des del punt de vista de l'excursionista. Per tant, al visualitzar
el vídeo mitjançant Youtube, es veu el mateix que es veuria fent el recorregut del GR92
en la realitat.

Aquests vídeos del camí de ronda (un de nord a sud i l'altre de sud a nord)  es van
publicar el passat 27 de setembre (Dia Internacional del Turisme) i es poden visualitzar a
través de la web i del canal de Youtube de Turisme de l’Ametlla de Mar.
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07 - NOVETAT 2021: VISITA VIRTUAL
DE 360º A LA COSTA

L’ÀREA DE TURISME DE L’AMETLLA DE MAR PRESENTA UNA VISITA VIRTUAL
WEB AMB FOTOS REALS  VR 360º DE LA SEVA COSTA

A part de tenir com a objectiu la promoció turística de la nostra costa, es vol cons-
cienciar a través d’aquestes espectaculars imatges de la seva riquesa natural i de la
necessitat de cuidar-la i protegir-la.

La costa de l’Ametlla de Mar és un dels principals actius turístics de la vila marinera de
la Mar de l’Ebre. Els seus 20 km amb tot un seguit de cales i platges, unes de sorra fina i
blanca, d’altres de pedres o de còdols, zones naturals amb gran interès ecològic, boscos
de pins que arriben a tocar la mar, penya-segats rocosos d’una gran bellesa configuren
un dels trams del litoral català amb més atractiu per a veïns i visitants.

Conscients d’aquest fet,  des de l’Àrea Municipal de Turisme s’acaba de publicar a la
seva web una nova tecnologia immersiva per primera vegada a Catalunya que servirà
tant per promocionar la costa del municipi com per mostrat el seu gran valor ecològic.

Es tracta d’una visita virtual a través d’internet que, amb una cinquantena d’imatges VR
360º realitzades amb un nou mètode anomenat Airpano, permet visualitzar tant a vista
d’ocell com des de terra la totalitat dels racons més representatius del litoral calero.

Una de les novetats d’aquesta nova tècnica és que des d’un punt es pot anar avançant
als següents de forma interactiva clicant a sobre de les icones, un dron en el cas
d’imatges aèries, o la silueta d’una persona en el cas de les imatges des de terra.

Aquesta acció s’emmarca dins d’una de les conclusions del recent estudi estratègic
encarregat des de la mateixa Àrea Municipal de Turisme on es remarca que el litoral en
el seu conjunt constitueix el veritable capital de l’activitat turística. La protecció d’aquest
espai ja no és una opció sinó una necessitat indefugible. El sector turístic es troba
directament interpel·lat per la necessitat de protegir el litoral ja que el futur de l’activitat
turística hi està directament vinculada.

La protecció del litoral ha de convertir-se en la línia de treball de fons que marqui les
estratègies del sector, això es tradueix en dos àmbits:

-Una oferta turística ambientalment responsable i compromesa amb la protecció.
-Una implicació directa amb la protecció i regeneració del litoral.

Per aquest motiu és indispensable la conscienciació de tothom en la protecció d’aquest
tresor natural de gran bellesa, per gaudir-lo amb el respecte i la cura que es mereix.



           

07 - NOVETAT 2021: VISITA VIRTUAL
DE 360º A LA COSTA



           

           

08 - PROMOCIONS OFFLINE:
MITJANS DE COMUNICACIÓ

Mitjans de comunicació
amb accions de publicitat,
convenis i/o publicació
d'articles durant el 2021:

Premsa escrita:
Descobrir Cuina
Descobrir Catalunya
Més Tarragona
Més Ebre
L'Ebre
Costa Dorada Magazine
Magazine de Turisme
Sortida (Andorra)
Cap Catalogne (França)
El Punt
Viu a fons
Turismedia
La Vanguardia
L'Ara

           

 
 
 

Campanyes de promoció a diferents mitjans de comunicació mitjançant convenis
anuals de col·laboració. 
Redacció de notes de premsa vinculades a notícies generades des de l'Àrea
Municipal de Turisme.
Difusió de totes les activitats de l'agenda cultural i festiva de l'Ametlla de Mar.
Assistència a programes de TV i entrevistes radiofòniques.
Subministrament de continguts ja sigui de text com audiovisual als mitjans que
així ho sol·liciten.

 
 
 

           

Ràdio:
Imagina Ràdio
Ràdio Flaix bac
Ràdio FM Ebre
Ràdio Conca
RAC 1
RAC 105
Cadena Dial
Los 40
COPE

TV:
La Xarxa
Canal Terres de l'Ebre
Canal 21
Mitjans digitals:
Viu la festa
Fem Turisme
Festa Catalunya
Aguaita
Surt de casa
 

           



           

Els viatges de familiarització (en anglès fam trips o fam tours) són
viatges de cortesia que s'ofereixen a operadors turístics o agències
de viatges perquè puguin viure l'experiència d'una destinació
turística en primera persona. L'objectiu d'aquests viatges és
aconseguir un millor coneixement del producte i una relació més
propera, millorant la comercialització a futur.

Hi ha dues classificacions de viatges de familiarització:

     Fam trips: Oferts a operadors turístics o agències de viatges,
perquè aconsegueixin familiaritzar-se amb el destí que després
vendran i el coneguin íntegrament.
     Press trips: Oferts a la premsa, amb la finalitat que reprodueixin
les experiències en el seu viatge en forma directa i detallada.

Els fam trips i press trips són una eina molt útil per a la promoció
turística i que s'han vist també afectats per les diferents restriccions
de mobilitat.

Durant el 2021 es va portar a terme una sessió fotogràfica a la
nostra costa per crear la imatge del gastronomia i de platja d'una de
les campanyes del Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre.

Es va incentivar a través de les xarxes les votacions al concurs del
mitjà digital Nació Digital resultant el primer lloc l'Ametlla de Mar
com a poble més bonic de Catalunya entre d'altres 30 candidatures.

L'Ametlla de Mar va ser escenari de gravacions per a la promoció del
Challenge Cycling Terres de l'Ebre.

 

           

           

 09 - PROMOCIONS OFFLINE:
FAMTRIPS, PRESSTRIPS,RODATGES



 

Tal com varem fer el 2020, les campanyes de promoció van
anar molt enfocades a transmetre proximitat, per tal d'enviar
aquest missatge a un turisme proper. Si l'any passat la
campanya es va anomenar "L'Ametlla de Mar, sempre a prop
teu", el 2021 va ser "L'Ametlla de Mar, sense anar més
lluny".

Es va traduir als diferents idiomes depenent la ubicació de
cada campanya, i  es va adaptar el formats a diferents mides
segons la plataforma de difusió.
 

           

           

10.- CAMPANYA: "L'AMETLLA DE MAR,
SENSE ANAR MÉS LLUNY" 



           

           

11.- CONVENI AMB NÀUTIC PARC
COSTA DAURADA/TERRES DE
L'EBRE

 

           

El 2021  a part de celebrar el 20è aniversari de la seva creació, l'Estació Nàutica es
va  reconvertir amb Nàutic Parc, canviant la imatge i experimentat una profunda
transformació cap a una entitat més dinàmica, tant a nivell de gestió interna com a
l'hora de portar a terme les accions externes de promoció.  

Accions portades a terme des de l'Estació Nàutica:

Organització de press trips i fam trips.
Reportatges i insercions de notícies a premsa.
Edició de catàlegs i guies de producte de temporada.
Actualització del material audiovisual.
Assistència a fires i esdeveniments.
Participació en workshops.
Acords de comercialització amb portals turístics com
Booking Experience, Ceetiz,..
Participació i col·laboració en campanyes de l'Agència
Catalana de Turisme.
Participació en jornades de formació en ecoturisme.
Manteniment i actualització de la pàgina web.
Promocions a les xarxes socials i al bloc.
Edició de butlletins electrònics.

 

           



           

           

11.- CONVENI AMB L'ESTACIÓ
NÀUTICA COSTA DAURADA/TERRES
DE L'EBRE

40% MÉS DE NEGOCI EL 2021

L’entitat, vinculada a ajuntaments com el de l’Ametlla de Mar, ha superat el rècord de
xifres que va assolir el 2019, amb un 38% de negoci més que el 2020.

L’aposta per a xàrter i vela lleugera per desestacionalitzar la temporada i l’impuls d’un
nou sistema de codis QR per reservar activitats nàutiques des de l’allotjament són alguns
dels reptes per al 2022.

Nàutic Parc Costa Daurada i Terres de l’Ebre ha tancat el 2021 amb un 38% més de
volum de negoci respecte al 2020, superant així el rècord obtingut el 2019. Ara, el 2022
es planteja amb nous reptes com l’aposta per a xàrter i vela lleugera i un nou sistema de
codis QR per reservar activitats nàutiques des de l’allotjament.

Amb aquesta xifra rècord, Nàutic Parc Costa Daurada i Terres de l’Ebre reafirma l’auge
de les activitats nàutiques que promou aquesta associació mixta (pública i privada),
vinculada als ajuntaments de l’Ametlla de Mar, Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp,
l’Hospitalet, l’Ampolla i Deltebre i que treballa amb empreses associades d’aquests
municipis.

A més, aquest 2021, Nàutic Parc va commemorar els 20 anys i ho va fer amb l’obtenció
de dos premis: a Espanya, atorgat per la prestigiosa publicació turística Hosteltur; i el
Jordi Cartanyà, que concedeix el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, com
a ‘millor proposta de solucions tecnològiques per a la comercialització turística’.

El 2022 apostarà per captar nous clients per a xàrter i vela lleugera que ajudin a
desestacionalitzar la temporada. També té previst implementar un nou sistema de codis
QR perquè els clients reservin des del seu allotjament. De fet, l’Ametlla de Mar ja està en
període de proves d’aquest sistema.

Nàutic Parc és el domini nàutic i turístic més gran de Catalunya, amb 95 quilòmetres de
litoral, entre el cap de Salou i el cap de Tortosa.

 



           

           

12 - ACCIONS AMB L'AGÈNCIA
CATALANA DE TURISME (VILES
MARINERES)

 

      

La marca Barris i Viles Marineres té com objectiu agrupar barris i viles catalanes que es
troben a la costa i que preserven i difonen el seu caràcter i essència marinera sota una
marca comuna que faciliti la seva promoció per tal de posicionar les com a destinacions
turístiques a nivell nacional i internacional, tot promovent el turisme de costa de
qualitat com a eina de desenvolupament i diversificació econòmica d’aquestes localitats.

La marca busca crear sinèrgies entre barris i viles, tot oferint una plataforma de diàleg i
intercanvi d’experiències i coneixements en l’àmbit turístic i facilitant la comunicació i la
col·laboració entre les viles i l’ACT com a organisme encarregat de la promoció turística
de Catalunya facilitant i promovent el desenvolupament de nous productes turístics en
el marc de les destinacions marineres, la marca té la vocació de potenciar la
diversificació territorial a la costa de l’activitat turística i d’esdevenir, a mig termini, una
referència mundial en la promoció de destinacions marineres petites sota una marca
comuna.

Barris i Viles Marineres és una marca basada en la promoció conjunta del patrimoni
mariner de la costa catalana. Pretén posar en valor aquest element tan propi i definidor
que caracteritza les destinacions de la costa que han sabut conservar el seu patrimoni
mariner i pesquer, creant un ambient acollidor i diferenciador La diversitat dels
membres, on hi ha tant barris com viles, defineix la diversitat de Catalunya i permeten
portar a terme una comunicació i promoció conjunta nodrida per l’aportació de
cadascuna de les parts.

L’estabilitat en el nombre de membres i la bona participació en les jornades tècniques
desenvolupades fins ara, han permès constatar, i faciliten, la voluntat de treball conjunt i
en equip, que caldrà posar en marxa en aquesta nova etapa que s’obre amb la definició
d’aquest pla de comunicació. Tot mantenint i aprofitant cadascun dels atributs que
conformen la marca, aquesta s’ha de concebre i projectar com una xarxa que proposa
una experiència rica i complexa però basada en uns valors i principis propis i comuns a
tots els membres En major o menor intensitat, aquests valors, enriquits amb el toc
diferencial que hi aporta cada membre pel que fa a l’oferta concreta, han de constituir la
proposta de valor afegit que la marca ofereix tant al visitant per al seu gaudir, com a les
pròpies localitats per a la seva promoció en el marc d’aquesta. 

           



           

           

12 - ACCIONS AMB L'AGÈNCIA
CATALANA DE TURISME (VILES
MARINERES)

 

      

El repte de la marca de cara als propers anys serà, doncs, transmetre aquesta proposta
de valor als mercats públics objectiu de manera eficaç, eficient i efectiva, fent que això
es tradueixi en una major freqüentació turística, i una major despesa turística, als barris i
viles que constitueixen la marca.

Un dels objectius importants d’aquest Pla de Comunicació és aconseguir la implicació,
de manera coordinada i complementària, de tots els agents territorials (Patronats i
municipis) en la promoció de la marca més enllà d’aportar una guia clara per tal d’alinear
el missatge i les polítiques comunicatives de tots els implicats. També és important
definir quin és el rol de cadascun d’ells, marcant en certa manera els comunicatius que
aquest adquireix envers la marca i resta d’agents.

           



           

           

12 - ACCIONS AMB L'AGÈNCIA
CATALANA DE TURISME (VILES
MARINERES)

 

      

ACCIONS MÉS IMMEDIATES
- Facilitar el logotip de la marca i la seva guia d’estil als afiliats.
-Dissenyar i facilitar els models d’elements de senyalització de la marca per la via pública
als municipis.
-Pàgina web específica,  dedicar una url específica a la marca al Catalunya.com.
-Dedicar a la marca un mínim de publicacions als seus perfils a xarxes socials.
-Tots aquells blocs que es disposi en els mercats internacionals on l’ACT disposa de
Centre de Promoció Turística. 
-Mencionar la marca quan des de les xarxes socials d’altres es comparteixi informació
sobre un municipi que en formi part, tot especificant el hashtag oficial de la marca.
-Incloure el hashtag de la marca a totes les publicacions en perfils propis que tractin la
marca o algun dels seus membres.
-Definir anualment un pla d’accions de promoció internacional propi de la marca, amb un
mínim de 6 accions específiques en un mínim de 2 mercats diferents.
-Vetllar per incloure els membres de la marca en altres accions de promoció que no són
específiques de la marca, tot indicant sempre que pertanyen a la marca i explicant
breument aquesta.
-Donar suport a les iniciatives que portin a terme els patronats i/o els ajuntaments.
-Incloure el logotip a les notes de premsa relacionades amb temes turístics i de promoció
del municipi.
-Fer menció de la pertinença a la marca en els continguts promocionals i de comunicació
sobre els esdeveniments i campanyes de promoció.
-Potenciar l’ús de la paraula “mariner/a a l’hora de promocionar els municipis, i altres que
se’n deriven com nàutic, gastronòmic, pesca, etc...
-Mostrar els valors de la marca a través de les comunicacions que es fan des de l’àrea de
turisme i els altres departaments.
-Conscienciació ciutadana:
-Participació voluntària a la Jornada anual portes obertes “Barris i Viles Marineres”.
-Organització d’una acció anual per donar a conèixer la marca entre la ciutadania.

           



           

13 - PROMOCIONS
"AMETLLADEMAREXPERIENCE
“AmetlladeMarExperience” és el conjunt d’empreses d’activitats que ofereixen un
ampli ventall de propostes d’oci per gaudir de la Mar Mediterrània i de la natura
que envolta la costa de l’Ametlla de Mar. Amb aquesta unió s’elabora cada
temporada un catàleg únic de propostes de lleure i esport perquè els visitants
puguin gaudir d’un ampli ventall d’activitats.

L’objectiu d’aquest segell és reunir a les empreses que es dediquen al turisme
actiu i de natura i aconseguir millorar la promoció de les activitats turístiques que
realitzen als seus mercats objectius com són Barcelona i l’àrea metropolitana i
fires internacionals, com per exemple a França. Amb aquesta unió -pionera al
territori- les 21 empreses participants elaboren un ampli i únic catàleg de
propostes de lleure i esport perquè els visitants puguin gaudir d’un ampli ventall
d’activitats com ara snorkel, caiac, bicicleta, busseig i submarinisme, entre moltes
altres; sempre respectuoses amb l’entorn natural i que, al mateix temps, valoren el
litoral privilegiat del municipi.

Les empreses volen aconseguir que el turista que arriba a la població acabi
realitzant alguna de les activitats ofertes en el catàleg.

Aquest catàleg es reparteix als allotjaments turístics de les Terres de l'Ebre i de la
Costa Daurada mitjançant la contractació d'una empresa especialitzada.

ACTIVITATS:
BICICLETA, ARQUEOLOGIA SUBMARINA, SNORKEL, BUSSEIG, CAIAC,
CREUERS, TURÍSTICS, LLOGUER D’EMBARCACIONS
TUNA-TOUR, LLOGUER DE BICICLETES, LLOGUER DE MOTOS,
VELA, PESCA ESPORTIVA, PESCA SUBMARINA, PESCA TURISME
SENDERISME, RUTES, MARXA NÒRDICA, MOTOR AL CIRCUIT DE CALAFAT,
BANANA, PADDLE, SURF, CAÇA, FLYBOARD, TIR, WINDSURF, ETC...

           



           

13 - PROMOCIONS
"AMETLLADEMAREXPERIENCE
BANNERS D'ALGUNES COL·LABORACIONS A  LES XARXES SOCIALS 
AMB  EMPRESES TURÍSTIQUES



           

           

14 - PROMOCIONS
"AMETLLADEMARGASTRONOMY"

           

Per segon any consecutiu, degut a les restriccions ocasionades per la pandèmia, no s'han
pogut organitzar esdeveniments que apleguin multitud de visitants, com és el cas de la Diada
de la tonyina, la del fideus rossejats i la de l'arrossejat. En canvi sí que s`han portat a terme
les jornades als restaurants i la ruta de la tapa als bars:

JORNADES DE LA GALERA (conjuntament amb les Viles Marineres de les Terres de l'Ebre).
RUTA DE LA TAPA TOT S'HI VAL.
JORNADES DE LA TONYINA ROJA.
RUTA DE LA TAPA ROJA (TONYINA ROJA).
JORNADES DELS FIDEUS ROSSEJATS.
RUTA DE LA TAPA MARINERA.
JORNADES DE L'ARROSSEJAT I DEL PEIX DE LA LLOTJA.
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14 - PROMOCIONS
"AMETLLADEMARGASTRONOMY"



ACCIONS 2021

1.CREACIÓ NOVA WEB DE COMERÇ LOCAL amb la participació d’un total de 13 comerços
els quals poden vendre els seus productes de manera online. Es va crear un grup de treball,
assessorament per als comerciants, diferents reunions personalitzades amb cadascun d’ells,
etc. 

2.FORMACIÓ: Impartició de cursos de formació adreçada a empreses, comerciants i
autònoms de l’Ametlla de Mar. La temàtica de les formacions va ser:
−Conèixer com funciona el mercat digital SMM
−Aprendre a utilitzar la xarxa des d’un punt de vista estratègic.
−Definir en quins àmbits de la nostra empresa utilitzaré el Social Media
−Cercar els nostres clients objectius.
−Analitzar les seves preferències i els llocs on els puc trobar.
−Crear la nostre pròpia estratègia de promo-comunicació, una estratègia que sigui atractiva i
efectiva.
−Desenvolupar una estratègia digital per a cada tipus de partner: marques, prescriptors,
influencers...
−Saber planificar un calendari per promocionar productes en el moment adequat. 
−Crear continguts de valor, que connectin amb la nostre audiència.
−Atraure nous usuaris als nostres dominis .
−Cercar els mercats online del nostre sector. 
−Analitzar els diferents models i canals de comerç online. 
−Conèixer les eines i les plataformes on comercialitzar els nostres productes. 
−Dissenyar una estratègia de comercialització online. 

3.MOSTRA D’APARADORS I DECORACIÓ INTERIOR “BENVINGUT ESTIU”.
La mostra d’aparadors va tindre com a objectiu promoure i incentivar el comerç local amb la
temàtica de l’estiu i el bon temps com a tema principal. Es portà a terme del 15 de juny al 15
de juliol i hi van participar un total de 12 establiments de la nostra població. Se’n va fer
promoció a través de la nostra pàgina web i les nostres xarxes socials i també als mitjans de
comunicació locals.

           

           

15 - "AMETLLADEMARSHOPPING"
SUPORT AL COMERÇ LOCAL



4.XARXES SOCIALS.
Concurs Instagram l’#AmetlladeMarShopping. Per tal d’incentivar i premiar les compres al
comerç local durant el mes de novembre que és un dels mesos on hi ha menys facturació, es
va tirar endavant un concurs a la xarxa social d’Instagram del perfil de
l’@Ametllademarshopping del 18 al 27 de novembre i on hi van participar un total de 23
establiments. D’aquesta manera i amb la compartició de les compres a Instagram per part dels
clients, es busca conèixer, promocionar, fer pinya i augmentar les compres als comerços de la
població. El premi va ser un xec regal de 460€ que s’havia de gastar íntegre a les botigues
participants en la promoció. Al igual que amb totes les accions dutes, se’n va fer promoció a la
pàgina web, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació locals, etc.

Durant aquest any 2021 hem passat de 1292 seguidors a l’Instagram de
l’@Ametllademarshopping al gener a 1860 al desembre, amb un augment de 568 seguidors.
Cada dia de l’any compartim una foto o dues dels comerços que ens etiqueten o que posen el
hashtag #ametllademarshopping a les seves publicacions, augmentant aquestes publicacions
en èpoques de promocions i compres. 
També compartim diàriament totes les stories dels establiments que ens etiqueten, de dilluns
a diumenge i tots els dies de l’any.
A la vegada atenem totes les consultes referents als comerços ja sigui telefònicament, a
través de correu electrònic o a través de les xarxes socials.

Durant el mes de juliol i amb la participació d’un comerç de la població que era qui oferia el
premi al guanyador, la Pescaderia la Llotja de la Cala, es va dur a terme un altre sorteig a
Instagram amb un lot de peix i marisc com a premi.

5.MERCAT DE NADAL. Amb la compra el darrer any de les casetes de fusta per part de
l’Ajuntament, es va organitzar per primer cop a l’Avinguda Batlle Pijoan el Mercat de Nadal on
van participar un total de 21 comerços de la població i 10 entitats i que es va poder visitar del
4 al 12 de desembre i on també es van dur a terme actuacions musicals, tastos de vins i
menjar, tallers infantils, tallers de petanca, degustacions, etc. 
També per primer cop es  va muntar una carpa on es va albergar la 1a MOSTRA D’ANIMALS
DE GRANJA, que va tindre una molt bona acollida i un gran número de visitants, sobretot per
part dels més petits de la casa.
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6. 39è CONCURS D’APARADORS DE NADAL.

1.- Objectiu i temàtica: L’Ajuntament de L’Ametlla de Mar convoca aquest concurs per
promocionar el comerç del municipi i implicar i sensibilitzar a la població per al consum local
amb la temàtica de decoració nadalenca.
2.- Participants: Poden participar tots els comerços situats dins del terme municipal de
l’Ametlla de Mar.
3.- Terminis Els comerços que vulguin participar al concurs hauran de fer la seva inscripció a
l’Oficina de Turisme (977456477, turisme@ametllamar.cat o presencialment) abans de les
12:00h del dimecres 15 de desembre de 2021.
4.-Votacions: Els premis es decidiran per votació d’un jurat format per damisel·les i hereus de la
Candelera de l’any 2021, que visitaran els aparadors concursants el dies previs a Nadal
(s’avisarà del dia als establiments participants).
5.- Premis:
- 1r. Premi: 175 €: Regals Casa Consarnau.
- 2n. Premi: 150 €: Esmeralda Regals.
- 3r. Premi: 125 €: Òptica Punt Visual.
- 4t Premi: 100€: Casa Creixenti i Acadèmia J&C
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7.COMUNICACIONS AMB EL SECTOR.

Per part de la Regidoria de Turisme, Comerç i Civisme també s’han enviat durant tot l’any
correus electrònics amb diferents formacions, informacions de subvencions, informacions
vàries que creiem que poden ser d’interès per als comerços, missatges encoratjadors per
animar els comerciants a participar en les accions proposades per part de la Regidoria i de
l’Ajuntament, etc.

També es van proposar diferents accions als comerciants com fer un mercat d’estiu que,
finalment, per falta de participació, no es va poder dur a terme.

Reunió el 20 d’octubre amb els comerciants on es van abordar els següents temes:
Es presenta l’Agenda del que queda de 2021 i del 2022:
·El Mercat de Nadal. 
·Continuar amb la proposta de guarnir els aparadors en motiu de l’11 de febrer, dia
internacional de la Dona i la Nena en la Ciència que es va iniciar l’any 2020 i que aquest
darrer any en motiu de la pandèmia no s’ha pogut dur a terme.
·Aparador anomalia (Abril)
·Continuar amb la iniciativa dels aparadors de “Benvingut estiu” (Juny)
·Fira de la mar (Cap de setmana dels fideus, parades relacionades amb el mar)
·Proposta per fer algun fora estoc (Comerços al carrer)
·Proposta mercats estiu.
-Proposta de realitzar els aparadors de la tardor amb productes reciclats.
·Concurs aparadors de Nadal.
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16.- CONCURS DE FOTOGRAFIA DE
LES TERRES DE L'EBRE

ARRIBA LA 22a EDICIÓ DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DES LES TERRES DE L'EBRE.

El concurs, impulsat per les àrees de turisme de l’Ametlla de Mar i de Deltebre, pretén posar en
valor els atractius turístics del territori. 

El concurs de fotografia de les Terres de l’Ebre ja està en marxa. Les àrees de turisme de
l’Ametlla de Mar i Deltebre han donat el tret de sortida aquesta setmana a aquesta nova edició
del concurs, amb un nombre de premis total de 15, repartits en 7 categories. 

Entre aquestes categories comptem amb les categories locals, amb tres premis a les millors
fotografies realitzades als respectius termes municipals i un premi local tant a Deltebre com a
l’Ametlla de Mar. La categoria Blanc i Negre, Creativitat, Gastronomia, Terres de l’Ebre i
Activitat Humana (aquesta última categoria compta amb el patrocini el Patronat de Turisme de
les Terres de l’Ebre) , que poden ser fotografies realitzades a qualsevol indret de les quatre
comarques.

Cada participant podrà enviar a les respectives oficines de turisme un màxim de quatre
fotografies abans del pròxim 11 de març de 2022. 

Com en els darrers anys, el jurat estarà format per personalitats vinculades al món de la
fotografia i de les arts. Recordem també que la inscripció en aquest concurs és gratuïta i hi pot
participar qualsevol persona, aficionada o professional. L’entrega de premis tindrà lloc el 2
d’abril a Deltebre, i totes les fotografies premiades i finalistes seran exposades als dos
municipis.

Les bases amb tota la informació detallada dels aspectes tècnics ja es poden consultar a les
respectives webs de les àrees de Turisme dels municipis organitzadors L’Ametlla de Mar i de
Deltebre.
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Reedició del conveni de col·laboració amb
l'Institut "Verge Candelera" per a la
realització de pràctiques dels alumnes de
Batxibac francès.

           

REEDICIÓ CONVENI AMB L'IES
VERGE CANDELETA ALUMNES
PRÀTIQUES BATXIBAC
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El 2021 es va presentar l'estudi estratègic encarregat per l'Àrea de Turisme per tal
d'encarar els nous reptes davant un futur incert, marcat per la situació pandèmica i el
canvi climàtic.

ORIENTAR EL FUTUR, UNA VISIÓ ESTRATÈGICA PER A L’AMETLLA DE MAR

LA DIAGNOSI
La diagnosi de l’estudi s’ha portat a terme a partir del context local i general, dels
principals sectors econòmics i socials i la percepció de la situació per part de la població.

EL MUNICIPI, ELS PRINCIPALS INDICADORS.
Dades generals, estructura del sector turístic, estructura del sector cultural.
L’evolució de les dades generals de la població els últims trenta anys indiquen una
tendència de pèrdua de població jove, mentre creix el percentatge de la tercera edat.

Pel que fa a la pesca la tendència reflecteix una disminució de les captures i augment
del seu valor.

Pel que fa al sector turístic es constata que és el principal motor econòmic de la
població. 
El gran pes dels habitatges d’ús turístic constitueix un factor de risc de l’estructura
turística per tractar-se d’una oferta passiva.

SESSIONS DE TREBALL.
La diagnosi d’aquest treball s’ha fet en molt bona part gràcies a la col·laboració i
implicació de persones de diferents sectors de la població. En total es van portar a
terme 7 reunions: amb l’alcaldia i Regidors de l’equip de Govern, amb tècnics municipals,
amb el sector pesquer, amb els sector turístic, sector cultural i amb dones del municipi.

EL CONTEXT GENERAL. Reptes i oportunitats.
Repte emergència climàtica.
El repte de l’emergència climàtica comporta també oportunitats per als territoris i
poblacions que millor sàpiguen adaptar-se als nous contextos.
La Cala continua mantenint una relació molt estreta amb un element que resultarà
essencial per gestionar i adaptar-se a l’emergència climàtica: la mar.

 

18.- ESTUDI ESTRATÈGIC



CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI.

Els dos motors econòmics de la població s’enfronten a reptes molt importants.
La pesca arrossega una profunda crisi estructural que té a veure amb problemes que
afecten el conjunt de la pesca a la Mediterrània, el resultat més evident és el descens
continuat de la flota i el convenciment dels pescadors que treballen en un sector amb poc
o cap futur.

El sector turístic pateix una extremada estacionalitat que no afavoreix la creació i
consolidació de llocs de treball qualificats i de qualitat.

L’ESTRATÈGIA - LA IDEA CENTRAL, LA VISIÓ.
LA VISIÓ ESTRATÈGIA: CONVERTIR-SE EN UN REFERENT D’UNA NOVA RELACIÓ
AMB LA MAR, DES DE LA SOSTENIBILITAT, EL CONEIXEMENT I LA CREATIVITAT.

Aquesta visió sorgeix a partir de la gent, de la identitat i els recursos de l’Ametlla de Mar.
La mar forma part de l’origen i la identitat de la població. No som capaços d’imaginar un
futur de la Cala on la mar no tingui un paper essencial. D’altra banda, el context general, la
sostenibilitat, l’adaptació a l’emergència climàtica i a la crisi de biodiversitat són els reptes
que marcaran l’agenda dels anys vinents, i a la vegada la principal font de noves
oportunitats.

COM LA COMUNIQUEM, EL RELAT
L’Ametlla de Mar, un poble arrelat i compromès amb la Mediterrània. Una localitat on
pescadors, empresaris turístics i investigadors treballen units per preservar un litoral
excepcional i una mar ben viva. Un municipi a l’avantguarda de la sostenibilitat, la
investigació i la preservació dels seus ecosistemes.

PER QUÈ LA SOSTENIBILITAT?
Els reptes derivats de l’emergència climàtica i la crisi de biodiversitat condicionaran, cada
vegada més l’economia i el conjunt de les activitats humanes.
Els efectes de la pandèmia sobre el turisme aniran precisament a reforçar la consciència i
les exigències ambientals de l’activitat.
Les empreses s’hauran d’adaptar a un previsible canvi en les interessos dels consumidors
que inclourà una major demanda de productes sostenibles.

LES ACCIONS. LES PROPOSTES I LÍNIES D’ACTUACIÓ PER TRASLLADAR LA VISIÓ
ESTRATÈGICA ALS PRINCIPALS ÀMBITS D’ACTIVITAT DEL MUNICIPI S’HAN
ESTRUCTURAT EN QUATRE BLOGS: LA MAR, EL TURISME. LA MOBILITAT I LA
CULTURA.

Cal entendre-les com a recomanacions o, senzillament, com a exemples que puguin
resultar inspiradors per al consistori i la resta d’actor implicats.
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LA MAR. LA CALA VA NÉIXER DE LA MAR, I EL FUTUR DEMANA ENFORTIR NOVAMENT
ELS FILS QUE LA UNEIXEN AMB LA MAR.
Un moment decisiu, una oportunitat de futur, propostes de línies de treball i accions.
Creiem que el futur de La Cala passa per tornar a connectar-se novament i amb més força
amb la mar. Pensem que cal fer-ho a partir de l’enorme herència cultural i simbòlica de la
pesca i anant més enllà abastint el mar en la seva riquesa i complexitat com a ecosistema, com
espai productiu i com espai cultural..
Entenem que la profunda relació històrica de la Cala amb la mar, la seva identitat i actual pes
del sector de la pesca, fan que la població es trobi en una molt bona posició per situar-se a la
avantguarda dels canvis que estan començant a produir-se en la visió i gestió de la mar.

EL TURISME
Un moment per al canvi, el turisme post pandèmic, propostes de línies de treball i accions.
Tal com s’ha posat de manifest anteriorment, el progressiu declivi de l’activitat pesquera ha
acabat per situar el turisme com un dels pilars bàsics de l’economia del municipi. Tanmateix, el
model turístic desenvolupat, tot i el seu èxit, pateix d’una debilitat estructural: una
estacionalitat molt marcada.

Els models turístics venen marcats, fonamentalment, per l’oferta que s’ofereix. El de l’Ametlla
de Mar es basa en el gaudir d’un litoral molt atractiu i es dirigeix principalment a un públic
familiar, i aquest és precisament el seu posicionament en el mercat, una destinació de platja
per a famílies. En general, encara no s’ha desenvolupat una oferta d’activitats prou rellevant
com per atreure altre públic i més enllà de la temporada alta.

LA MOBILITAT
Canvis per humanitzar les poblacions, per què és un àmbit essencial? Propostes de línies de
treball i accions.
Un dels reptes més clarament detectats a les reunions de treball és precisament els
problemes que està generant la circulació de vehicles a la Cala. Arreu del món ja fa anys que
creixen les veus que reclamen canvis profunds en la manera de gestionar l’espai públic, que
demanen recuperar les poblacions pensant més en les persones que en els vehicles privats.

LA CULTURA
Un moment per al canvi. La cultura, el quart pilar del desenvolupament sostenible. Propostes
de línies de treball i accions.
Qualsevol projecte que vulgui crear riquesa en un territori o població ha de vincular-se
a un projecte cultural. Sense la cultura no serà sostenible. Podrà tenir èxit en termes
econòmics, però, no serà durador ni positiu per a la majoria de la població.

Autors del treball: Rafael López-Monné, Carles Sanz Lanorel i Magí Seritjol Ferré.
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19.- BANDERES BLAVES



MARQUES, SEGELLS, PREMIS I MENCIONS TURÍSTIQUES DE 
L'AMETLLA DE MAR 

Vila Marinera (Marca turística de l'Agència Catalana de Turisme).
Destinació de Turisme Esportiu (Segell de l'Àgencia Catalana de
Turisme).
Vila Marinera de les Terres de l'Ebre (Marca turística del Patronat
de Turisme de les Terres de l'Ebre).
Oficina de Turisme de 1a categoria de la Xarxa d'Oficines de
Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Membre de l'Estació Nàutica de la Costa Daurada/Terres de
l'Ebre.
Membre del Grand Tour Catalunya.

XVII Premi Jordi Cartanyà atorgat pel Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona.
XXIX Premi Jordi Cartanyà atorgat pel Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona a Nàutic Parc.

Menció especial a la millor web turística de la xarxa d'oficines de
turisme de Catalunya.
Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
Top 100 sustainable destinations Terres de l'Ebre.
Bandera blava d'Europa (5 + Club Nàutic de l'Ametlla de Mar).
Bandera verda platges verges (7).


