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ACTA SESSIÓ DEL CONSELL CONSULTIU EN MATÈRIA DE TURISME
Identificació de la sessió
Núm.: 01/15
Sessió ordinària
Data: 26 d’octubre de 2015
Hora: 16.30h
Lloc: Oficina Municipal de Turisme
Hi assisteixen:
Alfons Garcia Rodríguez, President
Maria Elidia López Redondo, Vicepresidenta
Nuria Ortiz, Vocal
Francesc Blanch, Vocal
Jaume Ciré, Vocal
Silvia Pujol, Vocal
Jordi Genovés Izquierdo, Representant del sector hoteler
Manel Vilajosana Ferrándiz, Representant càmpings
Annalisa Rei, Representant dels apartaments turístics
Cori Guiu Roigé, Representant dels Restaurants
Manuel Álvarez Pliego, Representant del Port Esportiu
Manel Barreno Jardí, Representant del Turisme Esportiu
Javier Frauca Fábregas, Representant del Turisme d’Interior
Elisabet Bonfill Molina, Representant del Turisme Actiu
Joan Albert Campos Padrol, Representant del Turisme Nàutic

S´ha excusat d´assistir-hi:
Isabel Rojas Seguer Representant de les Agències de Viatge



1.-Presentació i constitució del Consell Sectorial de Turisme
La Vicepresidenta, Maria Elidia López Redondo, obre la sessió amb la presentació de
tots els membres del Consell Sectorial de Turisme de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.

*En aquesta primera sessió ordinària, hem comptat amb la presència del Sr. Lluís Pujol,
el qual ens ha donat a conèixer, a través d’una presentació en format Power point, del
document de treball que va elaborar en data de 19 de març de 2015 per tal d’explicar a
tots els membres del Consell Sectorial de Turisme el Pla de dinamització del Turisme
de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors.

2.-Informe de les darreres accions de la Regidoria de Turisme
La Vicepresidenta, Maria Elidia López Redondo, informa de les darreres estadístiques
dels visitants a les nostres Oficines de turisme ( Oficina de turisme Cal Forn i Oficina de
Turisme Port Esportiu) extretes del gestor estadístic, fent una comparativa amb el
darrer any.
Cada membre del Consell Sectorial de Turisme pot consultar aquestes dades en el
dossier que es va entregar en la mateixa sessió, juntament amb les estadístiques del
web de l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, per tal
de conèixer el perfil del internauta que ens visita a través del web www.hospitalet-
valldellors.cat.

La Vicepresidenta, Maria Elidia López Redondo, informa de les accions de promoció
que s’ha portat a terme en els darrers mesos, marcant la importància en la participació
a les fires destinades, principalment, als comitès d’empreses, com és el cas de les fires
que es va assistir a Bordeus (1 i 2 d’octubre de 2015) i Torulosa ( 5 i 6 de març 2015 i
15 i 16 d’octubre de 2015).
La Vicepresidenta, Maria Elidia López Redondo, agraeix a tots els membres del Consell
Sectorial de Turisme per la seva col·laboració en accions de promoció per donar a
conèixer el nostre municipi com a destinació turística, com és el cas de l’empresa
Paddle Surf ( representant del turisme esportiu) per la seva implicació al press-trip
procedent de Rússia el passat 15 d’octubre de 2015; i al representant del sector
hoteler, Jordi Genovés Izquierdo per la participació i gestió en les fires promocional
anomenades en el punt anterior.



3.-Informe de les properes accions previstes de la Regidoria de Turisme
La Vicepresidenta, Maria Elidia López Redondo, informa de les properes accions des
de la Regidoria de Turisme; aquestes les poden consultar en el segon dossier que es
reparteix en la sessió a cadascun dels membres del Consell Sectorial de Turisme.
La possible participació en Centres Comercial de Saragossa, Pamplona, Andorra, entre
altres. La Vicepresidenta, Maria Elidia López Redondo, dona gran importància en
aquesta acció de promoció, ja que és la manera més directe de donar a conèixer els
atractius del nostre municipi als visitants del Centre Comercial, que en gran part són
famílies.
El President, Alfons Garcia Rodríguez, comenta que una de les principals accions per
potenciar el turisme al nostre municipi sigui la bona coordinació i comunicació entre
el sector públic i el sector privat, donant forta importància al document de treball
exposat per el Sr. Pujol en el començament de la sessió. Recalcant reptes i actuacions,
tal i com a anomenat el Sr. Pujol en la seva exposició, com és el canvi de la marca
turística “L’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors” i la coordinació entre la Regidoria de
Turisme, la Regidoria d’Esports i la Regidoria de Cultura. Aquesta mateixa actuació, la
recolza el representant del Turisme Nàutic, el Sr. Joan Albert Campos.
D’altra banda, el vocal Francesc Blanch, comenta que tots els municipis que engloben
l’Estació Nàutica Costa Daurada, tindrien que realitzar accions conjuntes de promoció i
d’una manera transversal, per tal de potenciar i beneficiar-se de la marca “Estació
Nàutica Costa Daurada”.
A continuació, el representant del sector de càmping, el Sr. Manel Vilajosana, i dirigint-
se a l’explicació del Pla de dinamització exposada pel Sr. Pujol, esmenta que són els
tècnics de cada departament de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant els
que tenen que fer el pla de màrqueting de la seva àrea, ja que són persones
especialitzades en els seu sector. D’altra banda, comenta que amb el canvi de la marca
turística es important que tots els sectors hi creguin en ella i més si tenim els
instruments necessaris per vendre-la , encara que assumeix que el municipi te un
interessant i gran teixit comercial, cosa que pot ajudar a potenciar aquesta nova
marca turística.
Per altra banda, el representant de turisme nàutic, el Sr. Joan Albert Campos, opina
que amb la creació d’aquesta nova marca turística, implicaria un coneixement a llarg
termini per part dels clients.
El President, Alfons Garcia Rodríguez, vol remarcar el seu agraïment a cada membre
del Consell Sectorial de Turisme, per la seva col·laboració, així com comenta que cal
que aquesta col·laboració sigui duradora per tal de beneficiar-nos dels recursos que
tenim.



Sense cap més comentari, per part dels assistents, el Sr. President,
Alfons Garcia, aixeca la sessió.

Marta Hernández-Capalleja Gimeno
Secretària Consell Sectorial de Turisme

L’Hospitalet de l’Infant, 27 d’octubre de 2015


