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Resum
Avui dia ningú dubte de l'auge de la gastronomia i la seva influència en el turisme. Viatgem per
conèixer altres països, les seves cultures, les seves gents i la seva història, però també, cada
vegada en major mesura, la seva gastronomia. Per a alguns, la gastronomia es el principal
motiu per viatjar. La gastronomia és un recurs clau en la proposta de valor i diferenciació de les
destinacions i el turisme gastronòmic s'ha convertit en un segment de mercat en si mateix. Al
2017 es constaten 3,77 bilions d'usuaris globals d'Internet, per la qual cosa no hi ha dubte que
les xarxes socials també juguen un paper fonamental en el procés de planificació i difusió
posterior d'experiències gastronòmiques sent, Instagram la que més ha crescut, i la preferida
per la difusió de la gastronomia. La importància de les xarxes socials permet aquesta a poder
interactuar simultàniament amb tots els operadors abans, durant i després de l'experiència
turística. El turisme gastronòmic dóna a les destinacions l'oportunitat d'arribar a un client exigent
i multiconectat. Permet, així mateix, gràcies a la tecnologia, facilitar la interacció entre la
comunitat local i els viatgers. L'impuls de la gastronomia a través de la tecnologia també ha
creat nous models de negoci associats a aquest sector i serà la gran aliada dels agents del
sector turístic per generar avantatges competitius i fer front a nous actors i escenaris. En aquest
context, el present treball analitza la relació que es produeix entre gastronomia, xarxes socials
i turisme a partir de l’inventari de recursos gastronòmics de la província de Girona, 21 enquestes
a experts en gastronomia i 91 enquestes a públic en general.
Paraules
claus:
#gastronomia
#turismegastronòmic #xarxessocials

#Girona

#Instagram

#marketingdedestinacions

Resumen: Turismo, Gastronomía y Redes Sociales: un estudio de la importancia del entorno
digital para el turismo gastronómico
Hoy en día nadie duda del auge de la gastronomía y su influencia en el turismo. Viajamos para
conocer otros países, sus culturas, sus gentes y su historia, pero también, cada vez en mayor
medida, su gastronomía. Para algunos, la gastronomía se lo principal motivo para viajar. La
gastronomía es un recurso clave en la propuesta de valor y diferenciación de los destinos y el
turismo gastronómico se ha convertido en un segmento de mercado en si mismo. En 2017 se
constatan 3,77 billones de usuarios globales de Internet, por lo cual no hay duda de que las
redes sociales también juegan un papel fundamental en el proceso de planificación y difusión
posterior de experiencias gastronómicas siendo, Instagram la que más ha crecido, y la preferida
por la difusión de la gastronomía. La importancia de las redes sociales permite está a poder
interactuar simultáneamente con todos los operadores antes, durando y después de la
experiencia turística. El turismo gastronómico da a los destinos la oportunidad de llegar a un
cliente exigente y *multiconectat. Permite, así mismo, gracias a la tecnología, facilitar la
interacción entre la comunidad local y los viajeros. El impulso de la gastronomía a través de la
tecnología también ha creado nuevos modelos de negocio asociados a este sector y será la
gran aliada de los agentes del sector turístico para generar ventajas competitivas y hacer frente
a nuevos actores y escenarios. En este contexto, el presente trabajo analiza la relación que se
produce entre gastronomía, redes sociales y turismo a partir del inventario de recursos
gastronómicos de la provincia de Girona, 21 encuestas a expertos en gastronomía y 91
encuestas a público en general.
Palabras
clave:
#gastronomía
#Gerona
#turismogastronómico #redessociales

#Instagram

#marketingdedestinaciones
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Abstract: Tourism, Gastronomy and Social Networks: a study of the importance of the digital
environment for the gastronomic tourism
Nowadays anybody doubt about the great peak on gastronomy and his influence in the tourism.
We travel to know other countries, his cultures, his people and his history, but also, every time
in greater measure, his gastronomy. For someone, gastronomy is the main reason to travel.
Gastronomy is a key resource in the proposal of value and differentiation of the destinations and
the gastronomic tourism has turned into a segment of market in if same. In 2017, they achieve
3,77 billion global users of Internet, thus there is no doubt that the social networks also play a
fundamental role in the process of planning and back diffusion of gastronomic experiences like
Instagram, the one that has grown more, and the preferred by the diffusion of gastronomy. The
importance of the social networks allows this to interact simultaneously with all the operators
before, during and after the tourist experience. The gastronomic tourism gives to the
destinations the opportunity to reach a demanding customer and multiconnected. Although,
likewise, thanks to technology, it makes easy the interaction between the local community and
the travellers. The impulse of gastronomy through the technology also has created new models
of business associated to this sector and will be the big ally of the agents of the tourist sector to
generate competitive advantages and face new actors and stages. In this context, the present
work analyses the relation that produces between gastronomy, social networks and tourism from
the gastronomic inventory of resources in the province of Girona, 21 surveys to experts in
gastronomy and 91 surveys to general people.

Keywords:
#destinationsmarketing
#gastronomictourism #socialnetworks

#gastronomy

#Girona

#Instagram

4

TURISME, GASTRONOMIA I XARXES SOCIALS: UN ESTUDI DE LA IMPORTÀNCIA
DE L'ENTORN DIGITAL PER AL TURISME GASTRONÒMIC

ÍNDEX
1.

Presentació i introducció...................................................................................9

2.

Hipòtesis i Objectius........................................................................................14
2.1 Hipòtesis .........................................................................................14
2.2 Objectius.........................................................................................14

3.

Metodologia......................................................................................................18

4.

Marc teòric........................................................................................................22
4.1. El turisme cultural i el turisme gastronòmic.................................22
4.2. La relació entre gastronomia i turisme..........................................27
4.3. Les dimensions del turisme gastronòmic.....................................32
4.4. Destinacions de turisme gastronòmic i gastroregions................33
4.5. Destinacions, i-màrqueting i xarxes socials.................................42

5.

L’inventari dels recursos gastronòmics.........................................................53

6.

Els resultats de les enquestes.........................................................................55
6.1. Influencers .....................................................................................56
6.2. Públic en general...........................................................................67

7.

Discussió i Conclusions..................................................................................88

8.

Bibliografia ......................................................................................................93

9.

Annexos
Annex 1.-Inventari gastronòmic.........................................................107

5

TURISME, GASTRONOMIA I XARXES SOCIALS: UN ESTUDI DE LA IMPORTÀNCIA
DE L'ENTORN DIGITAL PER AL TURISME GASTRONÒMIC

ÍNDEX ANNEX
➢ Espais del patrimoni alimentari interpretat..................................................107
➢ Espais del patrimoni alimentari consumit....................................................108
Mercats setmanals..................................................................108
Altres mercats.........................................................................111
Productes de la terra...............................................................113
Fires.........................................................................................113
Productors i comerç...............................................................116
Menjars populars i associacions de cuina............................118
➢ Espais del patrimoni alimentari menjat.......................................................119
Restaurants associats als col·lectius de cuina....................119
Restaurants amb estrella Michelin........................................126
Rutes i propostes gastronòmiques.......................................127
Campanyes gastronòmiques.................................................129

6

TURISME, GASTRONOMIA I XARXES SOCIALS: UN ESTUDI DE LA IMPORTÀNCIA
DE L'ENTORN DIGITAL PER AL TURISME GASTRONÒMIC

ÍNDEX DE TAULES
Taula 1. Sis significats del terme turisme cultural...................................................23
Taula 2. Deu Tendències claus a la tecnologia........................................................52
Taula 3. Dades de Facebook de pagines de turisme Girona i Calonge..................48
Taula 4. Dades d’ Instagram de pagines turisme de Girona i Calonge...................49
Taula 5. Dades de Twitter de pagines turisme de Girona i Calonge.......................50

ÍNDEX D´IMATGES
Imatge 1. Dimensions del turisme gastronòmics.....................................................33
Imatge 2. Model jeràrquic dels quatre tipus ordres para el desenvolupament del
turisme gastronòmic de Hjalager..............................................................................38
Imatge 3.Grau d'interès gastronòmic segons el perfil de turista gastronòmic
proposat per Hjalager.................................................................................................40
Imatge 4 Distribució d'Internet, xarxes socials i mòbil a nivell mundial.................44
Imatge 5. Xarxes socials amb més usuaris actius del món......................................45

ÍNDEX DE GRÀFICS
Gràfic 1. Cerques relacionades amb gastronomia..................................................10
Gràfic 2. Dades de Facebook de pagines de turisme Girona i Calonge.................48
Gràfic 3. Dades d’ Instagram de pagines de turisme de Girona i Calonge.............49
Gràfic 4. Dades de Twitter de pagines de turisme Girona i Calonge.......................50
Gràfic 5. Enquesta:edat.............................................................................................68
Gràfic 6. Enquesta:gènere.........................................................................................68
Gràfic 7. Enquesta: nivell d’estudi...........................................................................69
Gràfic 8. Enquesta: Xarxa social utilitzada per compartir receptes........................69
Gràfic 9. Enquesta: Xarxa social utilitzada per buscar restaurant.........................70
Gràfic 10. Enquesta: comentari qualitat restaurant.................................................70

7

TURISME, GASTRONOMIA I XARXES SOCIALS: UN ESTUDI DE LA IMPORTÀNCIA
DE L'ENTORN DIGITAL PER AL TURISME GASTRONÒMIC

Gràfic 11. Enquesta: Pujada de fotografies a xarxes socials.................................71
Gràfic 12. Enquesta: Comarca habitual de Girona per menjar................................71
Gràfic 13. Enquesta:. activitat gastronòmica mes important de Girona.................72
Gràfic 14. Enquesta: Coneixement de l'oferta gastronòmica de Calonge-Sant
Antoni..........................................................................................................................72
Gràfic 15. Enquesta: Productes gastronòmics de Calonge-Sant Antoni................73
Gràfic 16. Enquesta: Xarxa social per promocionar Calonge-Sant Antoni.............73
Gràfic 17. Ús de xarxes socials per sexes.................................................................77
Gràfic 18. Ús de xarxes per edats...............................................................................78
Gràfic 19. Ús de xarxes por estudis...........................................................................78
Gràfic 20. Comentari per sexes..................................................................................80
Gràfic 21. Comentari per edats..................................................................................80
Gràfic 22. Comentari segons nivell d'estudis...........................................................81
Gràfic 23. Pujada de fotos a la xarxa per sexe...........................................................82
Gràfic 24. Pujada de fotos per edat............................................................................82
Gràfic 25. Pujada de fotos per nivell d'estudis..........................................................83
Gràfic 26. Coneixement dels productes gastronòmics de Calonge-Sant Antoni...86

8

TURISME, GASTRONOMIA I XARXES SOCIALS: UN ESTUDI DE LA IMPORTÀNCIA
DE L'ENTORN DIGITAL PER AL TURISME GASTRONÒMIC

1.-PRESENTACIÓ I INTRODUCCIÓ

El Treball Final de Màster, és un estudi que culmina el Màster en Turisme
Cultural de la Universitat de Girona de la Facultat de Turisme. En aquest treball, realitzat
de forma individual per cada alumne, es pretén posar en pràctica els coneixements
adquirits a les diverses assignatures cursades durant el curs.
Aquest projecte es va iniciar el mes de gener escollint quina era la temàtica que
es volia analitzar. Un cop escollida la temàtica del treball es va fer una tutoria amb el
coordinador Lluís Mundet, on es va intentar afinar més el tema per tal de buscar un tutor
adequat pel tema escollit. A partir d’aquí i amb l’ajuda del doctor Francesc Fusté, s’ha
fet recerca de bibliografia per tal d’encaminar el tema d’estudi així com el treball empíric
conseqüent amb les preguntes d’investigació.
En primer lloc dins el marc de l’assignatura de Turismologia es va fer una breu
aproximació al tema, el qual cada alumne estava interessat a desenvolupar el seu
treball final de màster. En aquest cas el meu interès es centra en conèixer més
profundament com es desenvolupa el Turisme gastronòmic en general, a Girona i
especialment a la localitat de Calonge-St.Antoni, els aspectes que es podien analitzar
per tal de millorar la seva aplicació i promoció a través de les xarxes socials i determinarne la influència. L’estudi de les relacions entre gastronomia, turisme i xarxes socials així
com els resultats empírics aportats en aquest treball poden ser de utilitat per la gestió
del turisme gastronòmic en destinacions com Calonge-St.Antoni.
El Turisme Gastronòmic, és una forma de fer turisme on la gastronomia de l’espai
visitat és una activitat important i complementària. Durant els últims anys les noves
tecnologies s'han implantat en els diferents àmbits de la societat, i de forma notable en
lo relacionat a l'oci i el turisme. Tant les noves tecnologies com les xarxes socials no
solament s'han convertit en un canal de comunicació i promoció sinó que s'han
incorporat al sector turístic com un canal de comercialització a l'abast de qualsevol
usuari de la xarxa. La majoria de destinacions (i per tant gastronòmiques) s'han adonat
d'aquesta realitat que travessa el sector turístic en relació a les noves tecnologies i s'han
adaptat a això.
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De fet, algunes destinacions s'han convertit en “Smart destinations” (destinacions
intel·ligents), els quals fan un bon ús de les xarxes a través de portals web, xarxes
socials, fòrums i altres.
Això és així a causa dels nombrosos avantatges que pot aportar la tecnologia a
una destinació, tant per a la gestió d'aquesta destinació com per al turista que ho visita,
ja que el turista pot crear-se una visió anticipada de com serà la seva estada en la
destinació triada, així com plantejar itineraris, i per descomptat, llegir opinions sobre la
destinació en si. L'augment de les reserves online ha fet que el poder del consumidor
s'hagi vist incrementat en gran manera i que els hàbits de reserva hagin canviat gairebé
per complet.
En general existeix molta gastronomia però no queda plasmada digitalment o
se’n fa un ús efímer, per això aquests són alguns dels motius que han portat a decidir
centrar el treball en aquesta temàtica. Cal dir que si la cuina tradicionalment ha comptat
amb molt bona salut en els mitjans de comunicació, en aquests moments, està vivint
una època daurada gràcies a Internet i a l'impuls viral de les xarxes socials. Una
temàtica concreta, aparentment de nínxol, s'ha expandit al gran públic i segueix
creixent.
Tanmateix, per exemple, en aquesta gràfica de Google Trends s'observa
clarament l'increment en les cerques relacionades amb la gastronomia durant els últims
cinc anys:

Gràfic 1. Cerques relacionades amb gastronomia. Font: Google Trends. Juny 2017
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A Calonge-St.Antoni, L’Empordà i la Costa Brava estan vivint un ressorgiment
gastronòmic de primera magnitud. La prova és que nombrosos cuiners de prestigi
internacional tenen els seus restaurants a la nostra zona: El Bulli, el Celler de Can Roca,
entre d’altres. La gastronomia tradicional ha passat a primer ordre, i plats que combinen
el mar i muntanya, les garoines, o les gambes de Palamós, s’han fet lloc entre els
paladars més experts també entre d’altres.

Així doncs, són varis els factors socials clau que expliquen l'èxit actual de la
gastronomia, especialment en Internet. Entre aquests, es poden destacar els següents:
•

Molts xefs s'han convertit en personatges populars amb molts fans a les xarxes
socials.

•

Els nous programes de televisió que han revolucionat la xarxa generant un gran
univers de continguts i de seguidors.

•

Les fires gastronòmiques, tant per amateurs com per professionals.

•

A dia d'avui la informació sobre les estrelles Michelin o la llista del The World’s
50 Best Restaurants ja no és patrimoni exclusiu de gourmets.

•

El públic cada vegada més nombrós s'endinsa al món de la cuina.

A la vegada, són multitud les plataformes i eines que han contribuït al fet que la
cuina s'hagi convertit en un dels temes centrals a Internet. A part de les xarxes socials
genèriques com: Facebook (el 81% dels amants de la cuina ho utilitza),Instagram
(l'etiqueta #food té més de 150 milions de publicacions), Snapchat (nou terreny de joc
de marques i productes) o YouTube. Existeixen plataformes específiques de molt èxit
com NOM, Foodily o Yummly etc, però es un símptoma clar que exemplifica aquest
auge és l'aposta pel menjar de publicacions generalistes amb un públic jove com
Playground o marques que creen espais específics com Electrolux amb Now You’re
Cooking.
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Afirmava Aristòtil que “Els éssers socials tenim necessitat de relacionar-nos, de
comunicar i de reconeixement”. Així que l’entorn digital és perfecte per enriquir la
gastronomia, i en ocasions el nostre ego. El diferents canals són autèntiques finestres
al món on compartir aquests plaers.

El binomi gastronomia i món digital és imparable. A més, hi ha noves possibilitats
de negoci: El comerç electrònic. Les xarxes socials donen veu a productes i
a restauradors. Hi ha un públic cada vegada més informat i al mateix temps més
exigent. Entrem en un món de continguts que es dirigeix a l'especialització d'un mercat
que podem segmentar i conèixer al detall. És l'oportunitat d'oferir continguts ajustats a
les necessitats d'un públic fidel. Segmentació i fidelitat sempre han estat grans aliats
del màrqueting online.
Per facilitar i fer entendre a mes profunditat aquest treball s’ha volgut explicar els
diferents apartats que reflexa la estructura i que es presenten a continuació:
En primer lloc, en s'estableixen com a hipòtesis l'increment exponencial de l'ús
de les xarxes socials, i la evolució positiva del turisme gastronòmic. També que en
general (i en concret a Girona i Calonge Sant Antoni) existeix una important oferta de
recursos gastronòmics, però falta una adaptació a las noves tecnologies.
A continuació es fixen com a objectius el comprendre com ha arribat la
gastronomia a ser una nova branca del turisme amb característiques pròpies, tant de
destinacions com de viatgers i com influeixen les TIC’s en el seu desenvolupament.
S’utilitzarà la metodologia de les enquestes i de la observació i comparació de
dades. Es duran a terme dues enquestes: una especialitzada dirigida als influencers
gastronòmics digitals i l’altre a públic en general amb la finalitat de realitzar un estudi
de camp sobre el seu interès,

coneixements i us de les xarxes socials en la

gastronomia.
Igualment és farà l’anàlisi de les xarxes socials de les diferents institucions tals
com el Patronat de Girona Costa Brava, l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de
Calonge-St.Antoni i les seves oficines de turisme amb la finalitat de comparar l'ús de
les mateixes per part dels ciutadans
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En el marc teòric descriure l’evolució des dels anys noranta els grans canvis que
el món del turisme està vivint, el més important és que el viatger busca noves
sensacions, entre elles la gastronomia.
Veure la relació entre gastronomia i turisme i les diferents teories sobre les
destinacions gastronòmiques des de el punt de vista del viatger i del lloc turístic i del
enorme potencial

de la gastronomia per estimular les economies i promoure la

sostenibilitat.
El autors destaquen com la gastronomia és actualment un dels elements clau
per el desenvolupament i la potenciació d'una destinació turística i, per això, tant les
diferents administracions públiques com les empreses privades han de considerar-la
com un element clau en la promoció i comercialització d'una àrea geogràfica
S’analitzen les dimensions del turisme gastronòmic: com a atracció turística,
com una part del producte turístic, com a experiència, el rol dels aliments en la cultura,
i finalment la relació entre turisme i producció d'aliments
D'altra banda s’analitzen les destinacions de turisme gastronòmic i gastroregions
i com la ubicació en la qual es troben, poden arribar a ser un territori de turisme
gastronòmic per excel·lència.
S'estudia la relació entre les destinacions, les xarxes socials i l'ús del màrqueting
en el desenvolupament del turisme gastronòmic, així com de les organitzacions
responsables de la gestió i màrqueting d'una destinació turística (DMO)
En l'estudi anual de l'ús de les xarxes socials en la gastronomia, destaca la
influència de Instagram, ja que està aconseguint introduir-se entre aquells nínxols de
mercat en els que Facebook no està tenint tant d’èxit. L’atractiu d’Instagram es basa en
un dels elements que més triomfen en les xarxes socials: les imatge
En la part empírica d’aquest treball, es realitza un inventari amb tots els recursos
gastronòmics existents a la província de Girona; inventari extret exclusivament a través
de l'entorn digital.
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A continuació es fa un estudi detallat de les enquestes contestades, diferenciant
entre les dels Influencers i el publico en general. L'estudi té en compte l'edat, el gènere,
el nivell d'estudis i altres paràmetres. De cadascuna de les respostes s'analitza la
motivació de la pregunta, la principal conclusió i anàlisi del resultat. Per finalitzar es
descriuen les conclusions i discussions.

14

TURISME, GASTRONOMIA I XARXES SOCIALS: UN ESTUDI DE LA IMPORTÀNCIA
DE L'ENTORN DIGITAL PER AL TURISME GASTRONÒMIC

2.-HIPÒTESIS I OBECTIUS
2.1 Hipòtesis
Com a hipòtesi principal se sosté que a causa de l'increment exponencial de l'ús
de les xarxes socials, i al màrqueting aplicat al sector, el turisme gastronòmic està
evolucionant positivament . Els principals investigadors en la matèria i les xifres oficials
que al llarg del treball s'especifiquen així ho demostren.
No obstant això, desprès d’haver realitzat una recerca i un posterior anàlisis dels
influencers gastronòmics mitjançant entrevistes i després d’analitzar els diferents perfils
digitals gastronòmics de Girona (és a dir, comprovant i analitzant les xarxes socials de
l’Ajuntament de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona: Facebook, Twitter
i Instagram) tinc la intuïció de que tot i que existeix una important oferta de recursos
gastronòmics, es percep una fràgil i incompleta digitalització entre els diversos agents
que ho gestionen i sobre quins són els canals que s’han de potenciar.
2.2 Objectius
1.Comprendre el concepte i el desenvolupament del turisme gastronòmic
a través de les xarxes socials.
El turisme gastronòmic és una forma de fer turisme en la qual la gastronomia del
país visitat és part de l'activitat durant la seva visita. Es una opció no només dirigida
a xefs o gourmets, sinó a tot tipus de gent disposada a experimentar una nova
experiència culinària.
Les activitats del turisme gastronòmic no es centren només en l'assistència
a restaurants on es serveixin plats tradicionals, sinó que inclou aspectes com visites de
mercats, botigues de productes alimentaris locals, visites a cases dels vilatans,
participació en festes locals, etc.
Per relacionar, el concepte i el desenvolupament del turisme gastronòmic a
través de les xarxes socials, i com el turisme gastronòmic és una forma de fer turisme
en la qual la gastronomia del país visitat és part de l'activitat durant la seva visita ens
plantegem varies qüestions.
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Què tenen en comú un xef amb estrella Michelin, la guia gastronòmica més
important del món, una empresa de comunicació gastronòmica, una de les influencers
més destacades en xarxes socials, una empresa de reputació online i solució
tecnològica per traduir cartes en restaurants? La resposta és que la combinació de tots
aquests agents ajuden a entendre que es avui un viatge gastronòmic, una de les
tendències més destacades en turisme.
La sessió “Reptes de futur del turisme gastronòmic” del dia 13 d’abril al Fòrum
TurisTIC es va analitzar en una taula rodona quin paper jugaven els diferents agents i
tecnologies existents a l’hora de planificar i viure una experiència gastronòmica i quins
eren el reptes de futur d’aquest sector.
El xef estrella Michelin Carles Abellan ens va apropar a la innovació als fogons,
la base per promoure una destinació gastronòmica de qualitat. Per la seva banda,
Mayte Carreño, directora comercial de Michelin Travel, va participar afirmant que les
xarxes socials també juguen un paper fonamental en el procés de planificació i difusió
posterior d’experiències gastronòmiques. De fet, una de les principals tendències en
xarxes socials és la gastronomia. A mes a mes, Poli Suñer, creador del bistró creatiu
RPA Food, ens va apropar els reptes d’una agència especialitzada en comunicació
gastronòmica, mentre Marta Sanahuja ens va aportar la seva visió com influencer 2.0.
Compta a més de 100.000 seguidors a Instagram i actualment és ambaixadora de
diverses marques del sector de l’alimentació a través del seu blog. El renovat impuls de
la gastronomia a través de la tecnologia també ha creat nous models de negoci
associats a aquest sector.
La taula rodona també va comptar amb representants de noves empreses que
ofereixen solucions tecnològiques dirigides al sector del turisme gastronòmic. Pioners
en analitzar la reputació online en turisme, Vivential Vàlues presentarà els resultats de
l’estudi Reputació Online d’Enoturisme, que ha estat realitzat en diferents destinacions
d’àmbit local, estatal i internacional, tant dels foodies en concret, com dels turista en
general.
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Amb la creació d’un inventari amb tots els recursos gastronòmics que es troben
a la província de Girona ( apartat 6) es podrà comprendre que avui en dia amb les
xarxes socials tot ciutadà i públic en general podrà consultar qualsevol activitat, servei
o festivitat a través d’elles sense cap mena de problema i sense la necessitat de moure’s
o desplaçar-se al lloc físicament.
Tanmateix, podrà trobar tota mena d’informació al detall i sense fer cua ni haver
d’esperar el seu torn a la vegada que ho farà de manera ràpida i amena. Per tant sense
l’entorn digital seria totalment impossible fer arribar tant fàcilment la informació a tothom
i per tant no es podrien realitzar totes les activitats de l’inventari ja que seria mes difícil
conèixer-les.
2. Determinar la influència de les xarxes socials en la Gastronomia.
Ja ningú posa en dubte la influència d'internet a l'hora de prendre la decisió
d'acudir a menjar, a un restaurant o a un altre, o assistir a una fira gastronòmica. I
aquesta és una realitat que tots els que intervenen en el turisme ( actors públics i privats)
han detectat ja i que estan percebent de forma cada vegada més clara.
Aquesta realitat que s'imposa a marxes forçades està suposant una adaptació
necessària de la activitat gastronòmica a aquesta digitalització.
A la conferència de l'expert en Màrqueting i tecnologia per a restaurants Diego
Cauquillats es van exposar algunes idees que permeten entendre el pes de les xarxes
socials en la difusió de la gastronomia. Així, La porta als establiments turístics ja no és
de fusta o de cristall, sinó que és digital Actualment es obvi que ja no només utilitzem
els mitjans digitals per buscar idees, per inspirar-nos, sinó per prendre la decisió. Com
a clients, tots busquem informació sobre restaurants, la localització, la carta, els preus,
recomanacions, etc. Fins i tot es poden fer ja reserves a través de Google Maps. La
influència d'internet en la fase d'inspiració és absolutament espectacular.
Les xarxes social influeixin a la promoció, El fet que el client comparteixi una
fotografia dl lloc, del restaurant o d'un dels seus plats genera sens dubte una promoció
entre el públic que la visualitza, per exemple amb la seva presència en Instagram o
creant Hashtags que agrupin les fotografies del seu local.
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És evident que el sentit de les relacions entre clients i restaurants s'ha
transformat profundament en els últims temps. Avui dia la relació s'ha convertit en
il·limitada, ja que a través del l’entorn digital es pot accedir a gran informació de
recursos gastronòmics i a més sense haver posat el peu en el local. Fins i tot podem
interactuar. Per tant, les xarxes socials donen prestigi digital, el qual s'aconsegueix
convertint al client en el millor venedor. Part d’aquest prestigi, el dóna el client a través
de les experiències compartides a les xarxes socials
El gran repte al que s'enfronta el sector gastronòmic és el ser capaç de entendre
i gestionar aquest equilibri entre el digital i el presencial, entre l'online i l'offline, amb
l'objectiu de garantir la millor experiència per al client, entenent que aquesta experiència
ja no solament és presencial sinó que té un component digital molt important.
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3.-METODOLOGIA
La metodologia d’aquest estudi es dividirà en dues seccions: per una banda,
recollida i anàlisi de dades i d’informació; i per l’altra, el tractament i resolució d’aquestes
dades segons s’ha exposat a la hipòtesi del treball. Segons la definició, la metodologia
és la descripció del procés de recerca que se seguirà per a la comprovació o refutació
dels objectius o preguntes de recerca plantejades.
Per la realització d’aquest treball, primerament s’ha realitzat el marc teòric en
base a la recopilació d’informació bibliogràfica de diversos autors i de xarxes socials
per saber-ne l’estat de la qüestió. A partir d’aquí, s’ha elaborat l’inventari de recursos
gastronòmics de la província de Girona per tal de dona resposta al primer objectiu
plantejat anteriorment, es a dir, comprendre el concepte i el desenvolupament del
turisme gastronòmic a través del anàlisi de la presencia d’aquests recursos a les
xarxes socials.
Posteriorment, i d’acord amb el segon objectiu del treball, s’han portat a terme
21 enquestes a “influencers gastronòmics” , per tal de obtenir l’opinió dels experts en
gastronomia sobre la influència que tenen les xarxes socials en la Gastronomia. A més,
aquesta visió s’ha completat amb un total de 91 enquestes dirigides al públic en general,
que es el principal consumidor de gastronomia en les destinacions. Les opinions dels 2
tipus de actors permet treure unes conclusions mes solides i establir majors relacions
entre les diferents variables dels fenòmens estudiats.
Si es revisen les tècniques d’obtenció d’informació, cal dir que existeixen quatre
mètodes principals per obtenir informació: els documents, les entrevistes, l'observació i
els qüestionaris (Blaxter, Hughes & Tight, 2000) els quals poden utilitzar-se sols o
poden combinar-se per tenir diferents enfocaments sobre les variables en estudi
( Hernández, Fernández & Baptista, 2003). El fet de triar una o una altra eina depèn
primordialment de si aquella que es pretén utilitzar és confiable i vàlida, tant si es tracta
del qüestionari millor dissenyat com de l'entrevista aparentment més informal (Salkind,
1999).
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En el meu cas, he utilitzat la tècnica dels qüestionaris. En relació, als influencers
gastronòmics, s’han escollit experts en gastronomia des de diferents àmbits, com son
la investigació, el màrqueting, les xarxes socials etc.
Cal destacar que aquesta part ha estat complexa degut a que en algunes
ocasions la agenda dels enquestats en reduïa la seva disponibilitat. Pel que fa al públic,
s’han aproximat persones de l’àmbit familiar i laboral, i amics, tan personals com de les
xarxes socials de diferents àmbits professionals.
En total, s'han enviat un total de 300 enquestes als influencers gastronòmics a
traves de varis mitjans com Facebook, Twitter, WhatsApp i LinkedIn. En relació al públic
en general s’han enviat al voltant de 1000 enquestes, mitjançant totes les xarxes socials
y canals de comunicació convencionals com correus electrònics. Gràcies a la informació
aportada per les enquestes rebudes, se’n trauran conclusions sobre la rellevància i
interès que pot generar la relació entre xarxes socials i la gastronomia en el context
turístic.
Enquestes a Influencers i a públic en general
Les enquestes han sigut fetes en castellà ja que han estat enviades a diferents
persones de fora de Catalunya. Les preguntes han sigut elaborades y pensades en part
gracies a les 3 assignatures de la especialització en Gastronomia del Màster en Turisme
Cultural que he cursat aquest any. M’he basat en 2 models totalment diferents un dirigit
a influencers gastronòmics i l’altre a un públic mes general.
Els ítems dirigit a influencers tenen com a finalitat investigar perquè les xarxes
socials que utilitzen aquestes persones tenen mes seguidors, mes comentaris i mes
likes per lo que son mes valorats que els demes, així com els reptes i oportunitats de la
comunicació i màrqueting gastronòmic.
Per la seva banda, les preguntes dirigides a públic en general tenen un doble sentit:
-

Analitzar i investigar en funció de la edat, el nivell de estudis i el gènere a mes
del coneixement y la utilització de les xarxes socials en l’àmbit de la
gastronomia.
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-

Coneixement per part d’aquestes persones de la gastronomia y les xarxes
socials de Girona en general i Calonge St.Antoni en particular.

A continuació es poden observar els 2 models d’enquesta realitzats:

Enquesta 1 "INFLUENCERS GASTRONOMICS"
1

Dirección de correo electrónico

2

¿Porque se ha puesto tan de moda fotografiar la comida?

3

¿Que ha provocado en la gastronomía para que todo lo queramos compartir y
divulgar en redes sociales?

4

¿De dónde viene el utilizar las redes sociales como herramienta gastronómica?

5

¿Cómo se comunica gastronómicamente en redes sociales? ¿Qué? ¿Por qué?

6

¿Cuál es la red social que más se identifica con la Gastronomía?

7

¿Qué opináis del boom de Instagram?

8

¿Como definiríais la palabra Gastronomía?

9

¿Qué impresión os da el video?

10

¿Han permitido las redes sociales la democratización de la cocina?

11

¿Pueden las redes sociales correr el riesgo de banalizar un poco la
gastronomía?

12

¿Es verdad que muchas veces el contenido de las redes sociales es tan
fluctuante,

tan

etéreo,

tan

liviano,

tan

inconsistente

que

termina

degradándose?
13

¿Son las redes sociales una de las mejores herramientas de marketing
gastronómico?
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Enquesta 2 "PÚBLIC EN GENERAL"
1

¿Qué edad tienes?

2

¿Cuál es tu género?

3

¿Nivel de Estudios?

4

¿Para compartir recetas que red social utilizas?

5

¿Cuándo vas a comer a un restaurante, ¿Que red social utilizas
para buscarlo?

6

¿Comentas posteriormente la calidad del restaurante?

7

¿Subes fotografías de los platos que has comido a las redes
sociales?

8

¿A qué comarca de Girona vas habitualmente a comer?

9

¿De la gastronomía de Girona que actividad es la más importante
para usted?

10

¿Conoces la oferta gastronómica de Calonge/Sant Antoni?

11

¿Qué producto gastronómico relacionarías con Calonge?

12

¿Qué acciones apoyarías para el auge de las redes sociales y la
gastronomía en Calonge?

13

Correo electrónico
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4-MARC TEÒRIC
Des dels anys noranta, el món del turisme està vivint grans canvis, el més
important és que el viatger busca conèixer espais diferents on poder experimentar
noves sensacions, entre elles la gastronomia, descobrint de primera mà la cultura de
l’espai visitat.
Els turistes demanen viatges on també es puguin involucrar més profundament
altres sentits, de gaudir del menjar local, de conèixer les costums del lloc o de participar
en un determinat esdeveniment. En aquesta línia de donar resposta a un major gaudir
d’altres sentits, apareix l’enoturisme, el turisme culinari i l’oleoturisme (Sánchez. &
Lopez , 2012). Aquests canvis del turista, també s’expliquen perquè en la

zona

mediterrània, tot i ser encara el primer destí turístic del món, s’està arribant a un sostre,
on s’ha d’ampliar l’oferta més enllà del sol i la platja: hi ha la necessitat d’un gir cultural,
i d’un turisme i d’un desenvolupament sostenible (Medina & Tresserras; 2005).
Una de les principals conseqüències és el creixement del Turisme Cultural,
centrat en el patrimoni material (històric-artístic) i el patrimoni immaterial, on la
gastronomia te un paper molt important.

4.1-El turisme cultural i el turisme gastronòmic.
L’Organització Mundial del Turisme (OMT) a 1985 defineix el turisme com “el
conjunt d’activitats que realitzen les persones durant els seus viatges i les seves
estades en espais diferents al seu espai habitual, per un període de temps inferior a un
any, per motius d’oci, de negoci o altres motius que no estiguin vinculats amb una
activitat remunerada”.
En aquesta definició, referint-se al turisme cultural, inclou, “els moviments de
persones amb motivacions bàsicament culturals, com circuits d’estudis, circuits
culturals i d’arts de l’espectacle, viatges a festivals o altres esdeveniments culturals,
visites a monuments, viatges per estudiar la natura, el folklore o l’art i els pelegrinatges”.
Per tant, segons aquesta definició, dins el turisme, sempre hi ha hagut una necessitat
de viatjar i conèixer a través d’elements culturals.
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El Turisme Cultural és un fenomen recent, una de les primeres definicions
acceptada pel Consell Internacional de Monuments i Llocs Culturals (ICOMOS), data
del 1976, any en què es va presentar la Carta de Turisme Cultural. Així doncs, el
Turisme Cultural es defineix “aquella forma de turisme l’objectiu del qual està, entre
d’altres propòsits, en la descoberta i coneixença de nous monuments i llocs d’interès
històric o artístic.”
L’Assemblea General que va celebrar l’ICOMOS a Mèxic a 1999, es va fer una
reformulació de la definició: “aquella activitat que permet als visitants l’experiència de
conèixer les formes de vida d’altres persones, mitjançant d’una banda un coneixement
dels seus costums, les seves tradicions, el medi físic o les idees, i de l’altra l’accés a
llocs de valor arquitectònic, històric, arqueològic o qualsevol altra significació cultural”.
Una de les aportacions més recents al món del turisme i més acceptades, és la
de Donaire (2008), que distingeix sis significats del terme turisme cultural:
L’actitud no s’aconsegueix mirant un objecte cultural, sinó mirant

1.Turisme culte

un objecte “culturalment”. Per tant, l’objecte de la mirada turística
no és tan important com l’actitud turística. L’element que
diferencia és la capacitat d’interpretar el codi cultural de l’espai
visitat.
2.Turisme monumental

La condició de cultura s’atorga a l’element i no l’actitud, com feia
amb el turisme culte.

3.Turisme del patrimoni

És un turisme que s’evoca al passat

4.Turisme etnològic

En aquest cas, el turista es vol acostar a les diverses
manifestacions de la cultura local tant materials com immaterials

5.La cultura “turistificada”

En moltes ocasions s’ha dit que el turisme ha banalitzat la cultura
i ha creat espais culturals artificialitzats per al consum de
visitants. És a dir, tal com ho defineix l’autor s’ha fet una
“mercantilització de la cultura”

6.El viatge extraordinari

En aquest cas, turisme i cultura comparteixen un element en
comú: una experiència fora de la quotidianitat. El valor no recau
en l’objecte o en l’escena sinó en tot el seu simbolisme.1

Taula 1. Sis significats del terme turisme cultural. Font pròpia
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Es pot observar com, amb el pas del temps, la definició de Turisme Cultural ha
anat evolucionant, primer només parlant de la part de la cultura més tangible, com són
els monuments, fins en els últims anys en què s’ha incorporat la part intangible de la
cultura, aquí és on entra la gastronomia.

Segons la classificació presentada per Donaire, la gastronomia es podria
incloure en la tipologia de turisme anomenada etnològic, perquè és aquell tipus de
turista que busca conèixer tots els aspectes d’una cultura i la gastronomia esdevé una
part important de la cultura de l’espai visitat.
Avui, el Turisme Gastronòmic és un segment de turisme molt apreciat perquè
satisfà les exigències de consum de la demanda de Turisme Cultural, on el turista
immers a les noves tendències culturals, vol viure la cultura d’una forma més vivencial
i participativa, i això el Turisme Gastronòmic ho permet.
Segons Tresserras & Medina (2005), la gastronomia reuneix dos dels valors que
busca el turista actual. Per una banda, allò “local” i que és diferent i, per altra banda,
allò que no és turístic, és a dir, que en un inici no ha estat pensat exclusivament per
turistes.
Segons Ascanió (2006), la gastronomia “permet un desenvolupament sostenible
de l’activitat, perquè va dirigit a diferents nínxols de mercat i alhora els productes
permeten incorporar actors de la mateixa comunitat”.
El terme gastronomia es defineix “com un valor cultural que es concedeix als
aliments o a la forma de preparar-los per la seva identificació amb un territori o grup
social” (Antón & Gómez; 2004).
La gastronomia estableix una sinèrgia amb el turisme a través de quatre
aspectes diferents (Tikannen, 2007) com a atracció, fet que significa que el destí pot
utilitzar aquest element per promocionar el lloc, com a component del producte, on el
disseny de les rutes gastronòmiques (o enològiques) tenen un paper molt important,
com experiència, abordant.
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Regina Schlüter, defineix les característiques del Turisme Gastronòmic.:
•

qui participa realitza una despesa mitjana elevada per sobre dels turistes
genèrics

•

presenten un alt nivell d’exigència sobre els productes oferts

•

es localitzen en segments molt específics simplificant la seva captació

Tampoc s’ha d’oblidar que el turisme gastronòmic també pot actuar com una
activitat complementària dels turismes genèrics i d’altres turismes d’interès especial
com el golf, neu o nàutic, de negocis, artístic monumental, esdeveniments, etc.”
Així mateix, el Turisme Gastronòmic presenta grans similituds amb l’enoturisme,
és a dir, aquell que es basa en l’experiència de visitar finques i bodegues relacionades
amb la producció de vi, a l’igual que participar en festivals i espectacles relacionats amb
el mateix.
Assenyalar (Stewart et al. 2008) que la major importància de la gastronomia
suggereix la idea que el coneixement de la gastronomia pot ser la principal atracció per
visitar una determinada regió i no necessàriament una complementària motivació del
viatge. En aquest sentit, recordem que el menjar reflecteix l'herència social, cultural i
ambiental dels pobles, és a dir, la pròpia idiosincràsia dels seus habitants ( Brunori &
Rossi, 2000)
La gastronomia, un component essencial de la història, la tradició i la identitat,
s'ha convertit també en un motiu important per visitar una destinació. Segons el segon
informe mundial de la OMT sobre turisme gastronòmic, aquest segment turístic ofereix
un enorme potencial per estimular les economies locals, regionals i nacionals i
promoure la sostenibilitat i la inclusió.
L'esdeveniment va comptar amb l'assistència de 250 participants de 60 països i
va ser inaugurat pel secretari general de la OMT, Taleb Rifai, l'alcalde de la ciutat de
Sant Sebastià, Eneko Goia, i el director del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega.
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En aquest informe de la OMT sobre turisme gastronòmic s'inclouen seixanta
bones pràctiques de diferents països sobre temes tals com la estacionalitat, la formació
i la innovació, les iniciatives relacionades amb les tecnologies de la informació i la
comunicació i itineraris relacionats amb el vi.
La publicació subratlla que, pel que fa a la motivació dels turistes, l'experiència
gastronòmica és avui tan important com visitar un museu, gaudir de la música o admirar
l'arquitectura d'una destinació. En aquest sentit, el turisme gastronòmic té un gran
potencial per millorar la gestió de les destinacions, promoure les cultures i contribuir a
altres sectors, com l'agricultura i la manufactura d'aliments.
El compromís del turisme gastronòmic amb els principis de la sostenibilitat ha
estat una de les conclusions del Fòrum celebrat a Sant Sebastià. S'inclouen àmbits com
la reducció de la pobresa, l'ús eficient dels recursos, la protecció ambiental i el canvi
climàtic, i la protecció dels valors culturals, el patrimoni i la diversitat.
Un altre aspecte destacat en el Fòrum va ser que, a través de l'experiència
gastronòmica, el viatger fa seus aquests principis. A més, i com a conclusió, es va
subratllar la necessitat d'elaborar mesures polítiques apropiades i un marc fort
de governança. Amb això, no solament es facilitaria el compromís dels actors que
intervenen, sinó també la interacció entre ells, així com la forja d'aliances públicprivades
La unió entre gastronomia i turisme ofereix, per tant, una plataforma per
revitalitzar cultures, conservar el patrimoni material i immaterial, i fomentar l'enteniment
intercultural. Aquests aspectes es van tractar especialment durant les experiències
pràctiques incloses en el Fòrum, com una classe de cuina i un sopar de productes
frescos.
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4.2 La relació entre gastronomia i turisme
La gastronomia és difícil de definir; les arrels que integren aquesta paraula
provenen del grec, on “gastros” era estómac i “nomos” llei o coneixement.
El terme s'encunya per primera vegada en 1801 quan l'autor francès Jacques
Berchoux titula el seu Poema: “La Gastronomie ou l’hommes donis champ à table”,
traduït a l'espanyol “La Gastronomia, o l'home del camp en la taula”. La paraula es va
fer famosa en 1835 i es va incloure en el diccionari de l'acadèmia francesa com l'art del
bon menjar.
Una definició que s'ajusta a l'estudi que es realitza i que assumeix missatges
turístics que s'interpreten en restaurants, preparació i valoració dels aliments, diferents
tipus de cuines, context històric, entre uns altres, prové del català i del portuguès:
-

“El coneixement de tot el que té a veure amb la cuina, l'elaboració i la composició
dels plats, i l'art d'apreciar els menjars i les begudes”(català)

-

“El conjunt de coneixements i pràctiques relacionades amb la cuina, com la
presentació dels menjars, com l'art d'assaborir i apreciar menjars”. (portuguès)
Aquests són conceptes gastronòmics que resulten més adequats, ja que no

redueixen el terme a una destresa d'execució, tant en art de la preparació o solament
en el bon menjar.
Per entendre millor la relació entre gastronomia i turisme, el 2012 es va dur a
terme una

enquesta sobre les tendències del turisme gastronòmic, en què van

participar 33 Membres Afiliats.
Els resultats de l'enquesta van brindar un seguit de conclusions que es van
presentar aquest mateix any al Global Report on Gastronomia Tourism (Informe
mundial sobre turisme gastronòmic) de l'OMT.
L'enquesta va revelar que les estratègies tradicionals de desenvolupament del
turisme gastronòmic necessiten d'alguns canvis per convertir-se en eines estratègiques
que articulen la qualitat, la varietat i la singularitat dels productes locals i la gastronomia
d'un territori. També cal que els diversos agents que operen en una destinació participin
en la definició i la gestió de l'oferta de productes de turisme gastronòmic.
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Alguns factors destacats de les estratègies de màrqueting passen per:
-

portar a grans cuiners com intèrprets del territori

-

elaborar eines promocionals creïbles i d'alta qualitat (per exemple,
guies gastronòmiques)

A les

-

organitzar esdeveniments

-

col·laborar amb els mitjans de comunicació

-

utilitzar Internet i les xarxes socials.
conclusions del Estudio Turisme, cultura y gastronomia. (“Una

aproximación a las rutas culinarias” Tomás López-Guzmán & Margarida Jesús, Algarve
2011) van definir el turisme gastronòmic en l'actualitat com una de les grans apostes
per potenciar o consolidar destinacions turístiques, a causa de la importància, cada
vegada major, que té per als viatgers el coneixement de tot el relacionat amb la cultura
gastronòmica dels llocs que visita.
Així, i de fet, ja existeixen determinats viatgers que consideren com a motivació
principal del seu viatge el acudir a un determinat restaurant o senzillament conèixer
millor la cuina d'una zona geogràfica concreta.
D'altra banda, i encara que en ocasions el menjar no és el motiu principal del
viatge, sí es configura com un element clau per realitzar el viatge i, per tant, en un
des aspectes fonamentals que deuen tenir-se en compte per promocionar una
determinada àrea geogràfica.
La gastronomia ja és una motivació principal para determinats viatgers quant a
la seva elecció com a destinació o, en aquells casos que no ho és, sí apareix com un
element important.
Finalment, la gastronomia és actualment un dels elements clau per el
desenvolupament i la potenciació d'una destinació turística i, per això, tant les
diferents administracions públiques com les empreses privades han de considerar-la
com un element clau en la promoció comercialització d'una àrea geogràfica.
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El turisme gastronòmic està tenint un elevat interès en diversos camps a causa
de les seves múltiples relacions i beneficis.
S'han plantejat diferents hipòtesis destacant-se la idea que existeix turisme
cultural que usa a la gastronomia com un recurs més de la seva oferta, o que també
que existeix una categoria integral definida com a turisme gastronòmic, l'acadèmia
(Cohen & Avieli, 2004; Hegarty & Barry O’Mahony, 2001; Hjalager & Picards, 2002;
Meler & Cerovic, 2003;Quan & Wang, 2004; Sánchez & López-Guzmán, 2011; Telfer &
Wall, 1996; Tikkanen, 2007; entre uns altres) realitza estudis importants però
relativament recents.
S'observa que aquestes li han donat a la gastronomia una valoració etnogràfica,
la qual ha permès demostrar com els aliments tenen una dimensió cultural, i que per
tant la hi pot concebre com un patrimoni; un recurs que pot ser utilitzat pel turisme per
entrar en el seu complex sistema.
Es té clar també que, existeix una connexió entre el turisme i la gastronomia, i
que en l'actualitat, per millorar la gestió i l'oferta turística es busca desenvolupar el
turisme gastronòmic.
El turisme relacionat amb la gastronomia té especial èmfasi des dels seus inicis
a l'àrea rural ( Boyne, Hall, & Williams, 2003) on es manifestava que de forma creixent
en regions rurals amb economies en transició, la gastronomia relacionada amb el
patrimoni estava sent usada per enfortir àrees de productes turístics.
Cada vegada són més els turistes que busquen altres experiències, entre elles,
el relatiu a l'alimentació (Sánchez & López-Guzmán 2011).
Estudis recents indiquen que el turista tendeix a no ser solament un simple
observador i que ara està començant a demandar viatges on es pugui involucrar a altres
sentits, per poder apreciar la atmosfera del lloc, gaudir el menjar local, conèixer els
costums del lloc o participar en un determinat esdeveniment. Emmarcant així, a la
definició de Turisme Gastronòmic de Hall, Mitchell, & Sharples (2003).
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No existeix un acord per definir el concepte de turisme gastronòmic, per la qual
cosa s'usen diferents termes per emmarcar a les activitats resultants, alguns presos a
partir d'anglicismes o gal·licismes com a turisme gourmet, turisme culinari, tasting
tourism, food tourism, turisme gastronòmic, termes que inclouen també a begudes.
Existeixen altres variants enfocades en espais de producció primària com el vi
(enoturisme); o l'oli (oléoturisme). De la mateixa manera altres variants com la qual
utilitza la Marca Espanya, “enogastroturismo”.
En aquesta recerca s'utilitzarà el terme turisme gastronòmic ja que agrupa a
diverses activitats relacionades de diverses maneres amb l'objecte d'estudi, respectant
les concepcions més desenvolupades i històriques com “food tourism” en anglès o
enoturisme.
Perquè existeixi turisme gastronòmic, ha de complir amb els requeriments
convencionals d'un producte de turisme cultural (Scarpato, 2002), ja que és una
alternativa que no es poden beneficiar dels recursos del turisme de sol i platja, i si els
tenen, multiplicar i elevar la qualitat de la seva oferta.
•

afegeix valor a l'experiència turística, en molts nivells, perquè l'hi associa
amb turisme de qualitat;

•

s'ajusta en el patró contemporani de turisme de consum, en la cerca
d'experiències en les quals es produeixi una gran satisfacció;

•

finalment perquè ofereix respostes a la demanda creixent de més short
breaks, i valor afegit per al viatger de negocis.

Entre les primeres definicions esmenta Long (2003) el primer qui va encunyar el
terme “turisme culinari”, en 1998, en expressar la idea d'experimentar incidentalment
altres cultures a través de l'aliment; i que Wolf (2002).
No obstant això, es va definir el turisme culinari i el turisme gastronòmic com “el
viatge per buscar i gaudir menjars i begudes i úniques i memorables experiències
gastronòmiques”.
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Finalment, l'Organització Mundial del Turisme assenyala que una de la
definicions més utilitzades és la proposta per Hall et al, (2003) on es diu que el Turisme
Gastronòmic és un viatge experimental a una regió gastronòmica, amb motius
recreatius o d'entreteniment, en el qual s'inclou la visita a productors primaris i
secundaris d'aliments, festivals gastronòmics, fires d'aliments, esdeveniments,
comprats d'agricultors, xous de cuina i demostracions, degustació de productes
alimentosos de qualitat o qualsevol activitat turística relacionada amb aliments.
De la mateixa forma per destacar les interessants característiques del turisme
gastronòmic mereix ser destacat l'estudi de Kivela (2006) on l'Associació Internacional
de Turisme Culinari va proveir en aquest any un estudi bastant lúcid:
L'art culinari o gastronòmic i el tast de vins és l'única forma d'art que afecta als
cinc sentits humans – la vista, l'oïda, l'olfacte, el gust i el tacte, he aquí les múltiples
experiències turístiques que es poden desplegar amb la gastronomia;
Hi ha una alta correlació positiva entre els turistes que estan interessats en el vi
i la cuina i aquells interessats en museus, xous, compres, festivals de música i cinema,
i atraccions culturals (Turisme Cultural);
•

L'interès en la cuina quan viatjar no està reservat per a una edat, sexe o
grup ètnic en particular. Tots poden realitzar turisme gastronòmic

•

A diferència d'altres activitats i atraccions, la gastronomia està disponible
tot l'any, a qualsevol moment del dia i en qualsevol clima

•

De forma més freqüent, hi ha més turistes gastronòmics exploradors

•

La gastronomia és experiència en satisfer nous demandes de viatgers per
a experiències interactives pràctiques.
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4.3-Les Dimensions del Turisme Gastronòmic

Per conèixer les dimensions del turisme gastronòmic es fa referència a Sánchez
i López-Guzmán (2011) els qui citen a Tikkanen (2007) per mostrar que les relacions
que es podrien donar entre la gastronomia, el turisme i la motivació podrien agrupar-se
en cinc propostes :
La primera, “la gastronomia com a atracció turística” (Hjalager & Richard, 2002)
basada en el Turisme Occidental en destinacions ben desenvolupades i d'altra banda
“alimentació en el turisme com una atracció i impediment” (Cohen i Avieli, 2004) on es
destaca les complicacions i impediments experimentats pels turistes en l'esfera local
culinària en destinacions no familiars.
La segona, “la gastronomia com a part del producte turístic” on existeixen
diferents factors influenciant el volum de productes alimentosos i l'estructura de consum
com un component del producte turístic (Merles & Cerovic, 2003)
La tercera, “l'aliment com a experiència en el turisme” (Quan & Wang, 2004) en
la qual es va introduir un model conceptual de l'experiència turística, on el cim de les
experiències turístiques es refereixen a l'experiència de les atraccions que constitueixen
les majors motivacions per al turisme, i que per a un turista consumidor la satisfacció
de les necessitats nutricionals no són un simple acte, sinó cada vegada més una
experiència culinària i gastronòmica.( Meler & Cerovic, 2003)
La quarta, “el rol dels aliments en la cultura” ( Quan &Wang, 2004) on el consum
d'aliments està considerat com un dels factors més importants en el desenvolupament
del màrqueting en una destinació. Long escriu que el coneixement rellevant per al
turisme culinari deriva principalment dels següents tres camps: antropologia del turisme,
folklore i estudis d'aliments.
. La cinquena, “la relació entre turisme i producció d'aliments” amb les relacions
entre la producció d'aliments i el turisme que oscil·len des del conflicte sobre la
competició per la terra, treball i capital a la simbiosi on tots dos sectors mútuament es
beneficien l'un de l'altre (Telfer & Wall, 1996) per exemple el agroturisme, el enoturisme,
i la venda de productes com “souvenirs”.
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Però, no obstant això, el desenvolupament d'estàndards d'aliments per a turistes
no estan determinats uniformement per polítiques de turisme, sinó més significament
per polítiques nacionals econòmiques, d'agricultura i d'aliments.
L'anàlisi de Tikannen permet plantejar un marc precís del turisme gastronòmic i
les seves implicacions, encara que no definitiu. Les dimensions que pot aconseguir, ara
com ara, el fenomen com a tal són molt àmplies posat que es considera a la
gastronomia com una atracció turística, també com a part del producte turístic, com una
experiència, com un element cultural i com una activitat que té relació amb la producció
d'aliments.

És una
atracció
turística

És relaciona
amb la
produccio
d'aliments

TURISME
GASTRON
ÒMIC

Forma part
del
producte
turístic

Es un
element
cultural

Imatge 1. Dimensions del turisme gastronòmics. Font pròpia

4.4 Destinacions de turisme gastronòmic i gastroregions
La pràctica turística en general podria considerar-se com una experiència
multidimensional en la qual un individu complau les seves motivacions, condicionats
per la seva convicció social, per la qual cosa les raons per visitar una determinada
destinació poden variar, sorgint la necessitat de catalogar als turistes segons la seva
pràctica més comuna i desenvolupar experiències que els permetin “especialitzar-se”
en modalitats de turisme específiques.
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L'estudi de F. Okumus, B. Okumus, & McKercher (2007) assenyala que la
cartera de productes d'una destinació consisteix en una gamma de béns i serveis
tangibles i intangibles.
El menjar, incloent a les begudes, pot ser un dels més importants d'aquests
elements. El menjar pot actuar tant com un motivador de viatge primari o
secundari(Quan &Wang, 2004) afegir valor a la imatge de la destinació; o ser una de
les activitats més divertides que els turistes emprenen durant les seves vacances.
Esmenten que més persones viatgen per practicar turisme gastronòmic (Hall et
al., 2003) i que com a resultat, el turisme gastronòmic, ha guanyat un elevat perfil com
un element d'atracció en el màrqueting de la destinació (Cohen & Avieli, 2004).
És interessant destacar que una regió, a pesar que no disposi de recursos
naturals i culturals abundants, pot convertir-se en una destinació gastronòmica sabent
crear i gestionar una estratègia de turisme gastronòmic.
Hillel, Belhassen, i Shani (2013) discuteixen a Hjalager & Corigliano (2000)
oferint un model comparatiu per avaluar una destinació turística potencial i convertir-ho
en gastronòmicament atractiu, considerant a la cuina com un prerequisit per a l'èxit. I
per justificar que un territori qualsevol podria arribar a convertir-se en una destinació de
turisme gastronòmic prenen com a exemple:
•

primer a l'evolució de les cuines de Belize que van poder emergir sense
el seu suposat ambient indígena, lluny i amb independència de la
restricció dels recursos naturals i culturals locals

•

segon a la Nova Cuina Asiàtica, el cas d'Hong Kong, que va poder ser
inventada per professionals de màrqueting més que haver emergit de
llunyans i continus processos històrics perquè pugui seguir sent
turísticament atractiva

De la mateixa forma discuteixen sobre el creixent èxit del Festival de l'Espàrrec
de Stockton, Califòrnia, construït coherentment, indicant que fins i tot un simple,
significat local gastronòmic, quan està adequadament mistificat per atreure a propis i
estranys pot ser suficient per evocar la curiositat de turistes gastronòmics.
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Com diria Scarpato (2002) no es nega que el sentit del lloc té una rellevància
fonamental per a l'experiència turística gastronòmica.
És discutible, en canvi, que l'autenticitat gastronòmica al món postmodern estigui
donada solament per qualsevol sentit del lloc sigui històric o geogràfic.
Per tant una destinació amb abundants recursos naturals i culturals pot ser una
destinació gastronòmica i de la mateixa manera aquella que disposa de recursos més
bàsics, les accions més importants són l'organització i la promoció.
S'ha de ressaltar de la mateixa manera que la pràctica del turisme gastronòmic
no pot solament ser estimada com la simple visita a una destinació pels seus
restaurants, sinó, considerant als aliments i la seva producció com un element cultural
en el qual interactuen i es beneficien diversos actors amb diferents relacions
(stakeholders) i que per tant tendeix a ser considerat com una gran indústria creativa i
cultural.
El turisme gastronòmic pot ajudar a estimular l'economia de regions empobrides
o eminentment agrícoles. Kivela (2006) cita exemples com Croàcia, el Vietnam o
Cambodja, països que després d'haver patit una guerra, han reconstruït la seva
economia en part gràcies a la indústria turística, sent la gastronomia un element clau.
Boyne et al (2003) esmenten les iniciatives de turisme gastronòmic dutes a terme pel
govern del Regne Unit.
Amb aquestes iniciatives es pretén impulsar el turisme gastronòmic en regions
on el sector primari i / o la indústria alimentària són forts però no tenen infraestructures
turístiques
L’article de Hjalager titulat en anglès "A tipology of gastronomy tourism "de l'any
2002. aplica la Cadena de valor de Porter als processos que intervenen en la creació
de l'oferta del turisme gastronòmic. Aquest estudi és clau, i és citat per diversos autors
(Kivela 2006, Okumus 2007, Tikkanen 2007).
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Així doncs, Hjalager identifica quatre desenvolupaments en els quals es pot
trobar una destinació:
Van des de les accions més bàsiques per fomentar el turisme gastronòmic, fins
a les més complexes en què la destinació és una potència del turisme gastronòmic. Es
podria considerar a aquest anàlisi com un termòmetre que ajudi a mesurar a les
destinacions la ubicació en la qual es troben, en el seu camí per arribar a ser un territori
de turisme gastronòmic per excel·lència.
Desenvolupament Primitiu. En aquest desenvolupament Hjalager identifica una regió
en la qual el turisme tradicional té una sòlida estructura i un nombre de turistes bastant
elevat. La destinació té ingredients per diversificar el seu producte turístic, però no
obstant això encara no ha emprès accions per fer-ho. L'autora suggereix que el principal
problema en aquest desenvolupament és la falta de comunicació entre els actors
implicats
Hjalager proposa determinades accions en aquesta fase perquè es fixi la base de
turisme gastronòmic en una destinació
• Incloure aspectes gastronòmics en materials de promoció de la regió
• Campanya de productes, connectades a una regió o temporada
• Inserir marques de menjar amb característiques d'una regió/nomeni
• Crear desig turístic a partir de fires i esdeveniments gastronòmics ja existents
• Planes públic-privats per al sector de l'hostaleria en nous projectes
urbans/ressorts
Desenvolupament Horitzontal, Hjalage proposa expandir la visió del primer
desenvolupament per incloure millores en la qualitat del producte. Si el producte té més
qualitat, poden obtenir-se més guanys. Així doncs, l'autora proposa implicar als
productors de matèries primeres i del sector de l'alimentació en la cadena de valor del
turisme gastronòmic.
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Aquestes són les accions que proposa Hjalageren aquest desenvolupament:
• Implementar i comercialitzar estàndards de qualitat
• Certificació i branding de proveïdors i restaurants
• Reinventar, modernitzar i mercantilitzar tradicions gastronòmiques

històriques

Desenvolupament Vertical, Hjalager suggereix que la gastronomia ha de
passar a ser el motiu de l'experiència turística, i no solament un element complementari.
Cadascun dels actors que participen en el procés de producció del sector alimentós és
susceptible de convertir-se en un producte turístic.
Això

s'aconsegueix

a

través

noves

col·laboracions

entre

productors

gastronòmics i proveïdors de serveis turístics.
L'autora suggereix les següents accions:
• Reestructurar l'experiència gastronòmica
• Establir i comercialitzar rutes
• Establir centres de visitants, museus, etc.
.• Crear esdeveniments basats en el menjar i el turisme
• Classes de cuina o vacances de cuina

Desenvolupament Diagonal. En aquesta fase, el propòsit és crear i transmetre
coneixements entre el sector alimentós, el gastronòmic i el turístic de forma transversal,
per compensar les deficiències estructurals d'aquest sector. No solament va dirigit a un
públic de caràcter vacacional, sinó que a més atreu a professionals del sector alimentari
i del sector turístic. Hjalager proposa determinades accions per desenvolupar aquesta
fase, moltes d'elles relacionades amb l'educació, la recerca i el coneixement:
• Educació en la gastronomia, ciència de l'alimentació i el turisme
• Recerca i Desenvolupament (R+D)
• Mitjans de comunicació
• Projectes demostratius exportables
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Doncs dels quatre tipus de desenvolupaments de turisme gastronòmic, si ho
apliquéssim al context regional de Girona a mode d’exemple, la ciutat de Girona es
situaria en el desenvolupament diagonal ja que falta millorar el coneixement base de la
experiència gastronòmica i crear clústers gastronòmics intel·ligents.
Pel que fa a la població de Calonge-St.Antoni estaríem parlant de un
desenvolupament primitiu ja que manca la construcció del turisme gastronòmic com a
tal dintre de les estructures existents , xarxes de col·laboració (com la feta fa un mesos
amb la Universitat de Girona) i el coneixement de base. Això demostra el potencial de
desenvolupament com a destinacions gastronòmiques.

Imatge 2.Model jeràrquic dels quatre tipus ordres para el desenvolupament del turisme gastronòmic
de Hjalager (2002).Font: pròpia

.
Des de l'angle de la demanda en l'estudi de Kivela (2006) s'esmenta el model
fenomenològic d'experiències de turisme culinari proposat per Hjalager (2003). Aquesta
proposta descriu les actituds del turista i les preferències per aliments i begudes.
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Aquest model pot ser molt útil per conèixer de forma general la demanda de la
gastronomia en que directament consumeixen productes de turisme gastronòmic en
diferents territoris.
És necessari fer èmfasi en què les destinacions gastronòmiques haurien de
planificar principalment accions per satisfer la demanda dels ja considerats com a
turistes gastronòmics, i per tant els que més gastarien i valorarien aquest component
en la destinació.
Aquesta classificació és la que millor descriu sociològicament els diferents perfils de
turista gastronòmic.
.• Turista existencial: Busquen experiències gastronòmiques en les quals hi hagi
un component important d'aprenentatge.· El consum de begudes i aliments no solament
serveix per satisfer les seves necessitats vitals sinó a més, per obtenir coneixements
sobre la cultura gastronòmica (plats, begudes, va venir, etc.) de la destinació. Aquests
turistes eviten restaurants “per a turistes”, franquícies, i fins i tot restaurants cars, ja que
consideren que la decoració i el servei d'aquests llocs pot ser massa artificial. En el seu
lloc prefereixen anar als restaurants “on van els locals”. Els agrada visitar granges,
cellers, vinyers i ser partícips del procés de producció/recol·lecció, així com cuinar i
portar-se mostres de productes alimentosos. S'informen a través de blogs i revistes
especialitzades i eviten la informació dels fullets i de les agències de viatge tradicionals.
• Turista experimental: aquest tipus de turistes simbolitzen el seu estil de vida a
través del menjar i la beguda, seguint les últimes tendències al món de gastronomia.
Aquesta tipologia de turista busca restaurants i cafeteries de disseny innovador que
ofereixen una carta creativa.
Està sempre al tant de les tendències en ingredients, tècniques culinàries, receptes
i utensilis que envolten el món de la gastronomia. El consum de menjars i begudes que
realitzen durant les vacances forma part la construcció de la seva personalitat, basada
moltes vegades en l'estil de vida dels famosos. De souvenirs solen portar-se llibres de
cuina actuals, no necessàriament de receptes, a més d'utensilis de cuina, vaixella i
coberteria avantguardistes.
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.• Turista recreacional: Est és el tipus de turista gastronòmic més conservador.
Durant l'estada vacacional, busca menjar i beguda com la qual menja en el seu lloc
d'origen.
En ocasions, es porta els seus propis ingredients de casa i es prepara els menjars
per a les excursions. No li agrada el menjar estranger, tret que estigui molt assentada
al seu país d'origen, i en general no li agraden els restaurants luxosos amb servei “chic” i
plats complexos. Aquest tipus de turista normalment lloga apartaments turístics i realitza
els menjars en família. La gastronomia no és un factor important a l'hora d'escollir una
destinació
.• Turista de distracció: Volen relaxar-se i escapar de les tasques de la rutina
diària. Prefereixen anar a restaurants de franquícies, restaurants de tipus familiar, llocs
espaiosos on es pugui parlar i el personal sigui de caràcter proper i els plats siguin
senzills (pasta, grans peces de carn, etc.). No li donen excessiva importància a la
qualitat i a l'espai; per a ells l'important és amb qui mengen. Busquen informació en
agències de viatge o fullets.

Turista
Recreacional

Turista de
Distracció

Turista
Existencial

Turista
Experimental

Imatge 3. Grau d'interès gastronòmic segons el perfil de turista gastronòmic proposat
per Hjalager (2003).Font: pròpia
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Les destinacions turístiques impulsen el turisme gastronòmic en menor o major grau
per atendre les necessitats i motivacions dels perfils de turistes que han sorgit en els
últims anys. Boyne et al. (2003) proposen classificar els turistes segons la seva reacció
a la informació gastronòmica:
• Tipus I: la gastronomia és un element important de l'experiència turística i per tant
busquen informació de forma activa sobre el patrimoni gastronòmic d'una regió,
productes produïts de forma local i menjar de qualitat
.• Tipus II: la gastronomia segueix sent important, no obstant això, és necessari que
siguin permeables a publicitat de turisme gastronòmic perquè els motivi. No busquen
informació sobre gastronomia de forma exhaustiva, però si se'ls proporciona aquesta
informació la tenen en compte.
• Tipus III: no consideren que la gastronomia sigui un factor important en
l'experiència turística. No obstant això, si durant l'estada en una destinació gaudeixen
d'una experiència gastronòmica, molt probablement busquin més experiències d'aquest
tipus en la mateixa estada
.• Tipus IV: no estan interessats en la gastronomia, i continuaran no estant-ho
independentment de la qualitat la gastronomia i de la informació turística proporcionada.
Tots aquests tipus s’han aplicat a l’hora de analitzar les enquestes del públic en
general en el qual cada enquestat te un tipus diferent segons com ha respòs i quina ha
estat la seva reacció. Es també una classificació útil per la discussió ja que permet veure
que lògicament cada turista es diferent segons la reacció que ha expressat en la
resposta a les preguntes de la enquesta.
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4.5. Destinacions, i-màrqueting i xarxes socials
Les DMOs (Destination Management Organization) són definides per la OMT
(2004) com “les organitzacions responsables de la gestió i/o el màrqueting d'una
destinació turística”.
Sainaghi (2006) classifica a les activitats i tasques de les DMOs en dos
processos:
•

Procés

primari (procés operatiu com l'administració de recursos,

desenvolupament del producte, comunicació);
•

Procés de suport (màrqueting intern, capacitació i recerca).

Bieger, Beritelli, Laesser (2009) afegeixen la importància de comptar amb
finançament i recursos, la qual cosa es considera com una restricció per realitzar les
tasques de Sainaghi, i recalquen que l'abast geogràfic d'una DMO pot jutjar la seva
efectivitat.
Per la seva banda Volgger & Pechlaner (2014) esmenten que les DMOs
compleixen quatre tasques:
•

formular estratègies

•

representar als interessos dels stakeholders (els qui estan afectats per les
activitats d'una empresa)

•

desenvolupar productes

•

complir amb tasques de màrqueting

Complementant aquestes funcions amb la planificació sustentable de recursos,
enfocament avaluable i control de qualitat.
De fet indiquen que les DMOs juguen un rol simplement iniciador i mesurador. A
més afegeixen que recentment s'està donant atenció a la governança d'una destinació
gràcies al creixent interès en els avantatges i desavantatges de manejar destinacions
turístiques en forma de networking (xarxes de treball).
Pel que diversos investigadors han suggerit que treballant d'aquesta forma amb
empreses i indústries i amb DMOs gestionant aquestes xarxes, pot ser un element
essencial per al desenvolupament sustentable i competitiu de les destinacions
turístiques.
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Però que no obstant això, no existeixen estudis relacionats entre l'èxit d'una
DMO amb l'èxit d'una destinació turística. Ressalten també que aquesta varietat
d'institucions: patronat, agència, adreça, oficina, secretaria o ministeri, tenen diferents
limitacions, en ser administrades per operadors independents amb dispersos patrons
de titularitat, amb governança jeràrquica i un fort control administratiu es tradueix en la
dificultat per implementar una cohesió de tots els elements (recursos i stakeholders)
involucrats en el fenomen turístic.
Recolzant la idea anterior, Morucci (2007), mostra que la gastronomia té
importància en el plànol cultural però també en l'econòmic perquè porta una oferta més
complexa. Però per al seu desenvolupament és necessari prendre polítiques turístiques
amb altres institucions públiques Ministeris de Cultura i Medi ambient entre uns altres.
Això demostra que una DMO no és solament una entitat de promoció sinó que
és l'encarregada de gestionar en xarxa la competitivitat d'una destinació i que
possiblement el seu èxit pugui ser mesurat des del punt de vista dels stakeholders
afectats amb la seva gestió més que pels propis turistes.
Les DMOs, per ser visibles i promocionar la destinació han d'utilitzar diversos
recursos de promoció i comunicació, un d'ells és l'i-màrqueting.
Shaltoni & West (2010) sobre l'i-màrqueting citen que moltes de les definicions
comparteixen el mateix sentit, i fan referència en què est compleix o facilita via
electrònica tecnologies de la informació i la comunicació, on Internet és actualment el
principal facilitador de l'i-màrqueting i que en general hi ha dos principals sets de
beneficis que estan associats amb l'adopció de l'i-màrqueting.
El primer està relacionat amb ampliar rendibilitat a través de l'augment
d'ingressos o disminuint costo
El segon té a veure amb millorar les funcions del màrqueting. Per exemple, les
solucions de la gestió de les relacions amb clients de forma electrònica poden ajudar a
incrementar la seva satisfacció gràcies a la provisió de noves i innovadores vies per
dotar serveis.
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Relacionat amb l’i-màrqueting s'exposen dades recents amb xifres molt
destacables sobre la connectivitat digital a nivell mundial:(Global digital statistic 2017).
✓ 3.77 milions d'usuaris globals d'Internet en 2017, la qual cosa equival al 50% de
penetració
✓ 2,80 milions d'usuaris de xarxes socials mundials en 2017, la qual cosa equival
al 37% de penetració;
✓ 4,92 mil milions d'usuaris mòbils mundials en 2017, equivalents al 66% de
penetració;
✓ 2.560 milions d'usuaris de xarxes socials mòbils mundials en 2017, la qual cosa equival
al 34% de penetració;
✓ 1,61 milions d'usuaris mundials de comerç electrònic en 2017, la qual cosa equival a una
penetració del 22%;

Imatge 4. Distribució d'Internet, xarxes socials i mòbil a nivell mundial Font: Global digital statistic 2017
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El ritme del canvi va ser una història clau l'any passat , però tenint en compte
que la penetració mundial d'Internet va superar ja el 50%, va sorprendre que la taxa de
canvi va seguir accelerant-se en els últims 12 mesos:
✓ Els usuaris d'Internet van créixer un 10% en 2016, 354 milions més que en
2015
✓ Els usuaris de mitjans socials actius van augmentar un 21% , un augment de
482 milions enfront de 2015
✓ Els usuaris mòbils únics van créixer un 5% , 222 milions més en els últims 12
mesos
✓ Els usuaris de xarxes socials mòbils van créixer un 30% , un augment de 581
milions en 2016

Imatge 5. Xarxes socials amb més usuaris actius del món. Font: Global digitals statistic 2017
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La influencia de l’aplicació Instagram fa que es posicioni a dalt en les llistes
d’usuaris de l’univers del Social Media, ja que està aconseguint introduir-se entre
aquells nínxols de mercat en els que Facebook no està tenint tant d’èxit.
L’atractiu d’Instagram es basa en un dels elements que més triomfen en les
xarxes socials: les imatges.
Han aparegut nous actors: els influencers. Són aquells que tenen una presència
activa en les xarxes socials i una estreta relació amb els seus seguidors. A més, són
aquells usuaris que mitjançant un contingut original n’atrauen d’altres i generen noves
idees o corrents. Per aconseguir-ho però, han de ser autèntics i saber transmetre el seu
missatge.
Un prototip d’influencer a Instagram és una persona que tingui una mitja de mig
milió de followers, que arribi al públic d’entre 17 i 29 anys i que ell mateix estigui en
aquesta mateixa franja d’edat. La importància no només radica en els seguidors. Aquets
usuaris han de saber transmetre autenticitat en estat pur i que les seves accions en la
xarxa social tinguin un cert significat, o que arribin als consumidors i que ells així ho
percebin64 Des d’un principi, les marques han volgut conquistar als influencers
d’Instagram per convertir-los en ambaixadors de la seva marca. Per alguns mitjans,
2014 va ser l’any de la gran aparició de les Instagramers en aquest panorama
d’influències.
Com podem comprovar, les tècniques de màrqueting passen cada vegada més
per les xarxes socials i és per això pel que el màrqueting d’influencers a Instagram és
una eina a tenir molt en compte quan tenim la voluntat de promocionar una marca o un
producte. L’estratègia del màrqueting d’influències pot ser una de les més fructíferes si
la idea és que una marca en concret s’obri un lloc a Instagram.
En els últims temps, les tendències han canviat de tal manera que, actualment,
el menjar és un dels temes més recurrents al món digital. De fet, l’etiqueta #food té més
de

150

milions

de

publicacions

en Instagram,

seguida

d'a

prop

per

#foodporn o #foodies, molt per sobre de l'etiqueta #polítics.
Si escrivim en Google la paraula gastronomia surten al voltant de cent vint
milions. de resultats. Senyal que aquest sector és gran i, a més, sabem amb certesa,
que a les xarxes socials està triomfant. Només entrant a Instagram el hashtag #food té
gairebé dos-cents trenta milions de publicacions.
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WhatsApp segueix sent la xarxa social preferida pels usuaris, seguida
de Facebook, que baixa 9 punts respecte a l'anterior estudi. Més lluny es troba la
tercera xarxa preferida, Instagram que millora en comparació de2016. Podem afirmar
que les xarxes socials estan assentades en la societat. A més, un dels temes que més
triomfa és tot el relacionat amb la gastronomia.
En conseqüència la innovació en Social Media continua el seu “pols” amb les
destinacions més exigents .Estar al dia en les últimes tendències del sector és un factor
determinant per a segments de mercat més sensibles a la tecnologia. Hubspot (suite
de productes de màrqueting, vendes i gestió ) ens porta un llistat de tendències per
2017 en relació al Social Media, alternatives properes a una demanda cada vegada
més exigent i que requereix d'una adaptació al mitjà immediata.

Saber adaptar-se al canvi i realitzar accions en sintonia amb les necessitats dels
nostres viatgers és un dels reptes als quals les destinacions turístiques s'enfronten de
forma habitual. Tenir la capacitat d'invertir el temps i l'esforç necessari per obtenir una
tornada real de les nostres accions de Social Media serà determinant per optimitzar els
pressupost i obtenir el màxim rendiment.

Les xarxes socials són a dia d'avui eines clau en el procés de presa de decisions
del viatger. La importància que les xarxes socials estan adquirint en els processos de
presa de decisió del viatger està més que contrastada. De fet, segons l'últim estudi de
“El viatger digital” realitzat per les companyies Facebook i la consultora Deloitte, el 89%
dels usuaris de Facebook troben inspiració en les vacances de familiars i amics. Es
necessari saber quins són les condicions en les quals es mou el viatger i la influència
que aquestes tenen en la seva activitat abans, durant i després del viatge.
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Després de analitzar les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) de
l’Ajuntament de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, l’Ajuntament de
Calonge-St.Antoni i l’Oficina de Turisme s’han obtingut els següents resultats:

FACEBOOK

Total Me gusta

Total seguidores

Ajuntament Girona

12.114

12.034

Patronat Turisme

6.917

6.907

Ajuntament Calonge

10.456

10.411

Turisme 12.372

12.367

Oficina
Calonge

Taula 3 -Dades Facebook pagines turisme Girona i Calonge. Font pròpia

En l'aplicació Facebook s'observa que pràcticament hi ha el mateix numero de
seguidors que els que seleccionen “m'agrada”. Excepte el Patronat de turisme, la resta
de xifres són similars. Pel numero d'habitants, Girona hauria de tenir mes usuaris. El
Patronat, com es veu mes endavant, si bé utilitza totes les xarxes, s'ha especialitzat
en Instagram
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Total Me gusta
Total seguidores

Gràfic 2. Dades de Facebook de pagines de turisme Girona i Calonge. Font pròpia
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Instagram

Publicacions

Seguidors

Seguits

Ajuntament Girona

988

10.800

546

Patronat Turisme

2.793

29.600

1.982

Ajuntament

112

427

197

1.753

637

Calonge
Oficina

Turisme 200

Calonge

Taula 4 . Dades Instagram pagines turisme Girona i Calonge. Font pròpia

En l'aplicació Instagram destaca sobre els altres el Patronat de Turisme, seguit
molt des de lluny de l'Ajuntament de Girona. S'observa que el Patronat dóna informació
turística a través de fotografies, per la qual cosa s'entén que el viatger prefereix
visualitzar la destinació, abans que una explicació teòrica. Els altres tres operadors
haurien de millorar aquesta xarxa social, fins i tot contractar un community manager o
un Instagrammer amb la finalitat d'atreure a nous potencials. Tenint en compte a més
que Instagram és la xarxa per excel·lència en el turisme gastronòmic
35000
30000
25000
20000
Publicacions
15000

Seguidors

10000

seguits

5000
0
Ajuntament
Girona

Patronat
Turisme Costa
Brava

Ajuntament
Calonge

Oficina Turisme
Calonge

Gràfic 3. Dades Instagram pagines turisme Girona i Calonge. Font pròpia
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Twitter*

Tuïts

Seguint Seguidors

M´agrada

Llista

Ajuntament

21.700

1.104

16.700

188

17

21.000

1.979

35.400

3.805

1

1.124

503

1.654

318

1

Girona
Patronat
Turisme
Ajuntament
Calonge
no te
de Twitter

Oficina
Turisme
Calonge

Taula 5. Dades Twitter pagines turisme Girona i Calonge. Font pròpia

Aquesta aplicació és utilitzada pel Ajuntament de Girona i el Patronat amb
semblança

pel

numero

de tuïts,

no

obstant

això

aquest

últim

té

més seguidors i seguits. És una plataforma en la qual solament es poden escriure 140
caràcters. Per tant no és una xarxa ideal per mostrar les destinacions, sinó mes bé per
donar una informació superficial. S'observa que l'Oficina de Turisme de Calonge no té
usuari(perfil). És recomanable publicar i interactuar en totes les xarxes socials, amb la
finalitat d'arribar al màxim de viatgers que cerquen informació.
40.000
35.000
30.000
25.000

Tuits

20.000

Seguint

15.000

Seguidors

10.000

M´agrada
Llista

5.000
0
Ajuntament
Girona

Patronat
Turisme

Ajuntament
Calonge

Oficina
Turisme
Calonge

Gràfic 4. Dades Twitter pagines turisme Girona i Calonge. Font pròpia
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Des que existeixen les xarxes socials, les destinacions turístiques han tingut que
adaptar-se a l'entorn actual, ja que aquest nou món d'interconnexions ens ha
transformat inevitablement, des de la manera de pensar, d'actuar, fins a la de sentir. No
podem oblidar que el viatger busca informació en internet, però que es deixa influenciar
en les seves decisions pels comentaris i opinions que rep de l'entorn social amb el qual
a més, comparteix totes les seves experiències durant el viatge i després del mateix.
Per tot l'anterior, les destinacions turístiques haurien d'aprofitar el potencial que
faciliten aquests mitjans digitals per obtenir el màxim rendiment actuant amb aquets
línies de actuació sobre les xarxes socials:
1.-Aposta pel contingut en vídeo realitzat en temps real.
Així des de la destinació es pot transmetre la identitat i els valors diferencials
que incrementin l'interès del viatger.
2.-Les aplicacions de missatgeria instantània com a eina d'interacció.
La tendència “marketiniana” de la personalització és el que es consolida.
3.-El Social Mitjana com a eina de comercialització.
Les possibilitats d'associar canals socials a venda de productes-serveis. La
destinació ha d'implicar-se en el foment de la comercialització de productes o
serveis turístics de marques que apostin al seu torn per la destinació
4.-La realitat virtual donarà els seus primers passos en relació al
màrqueting
En aquest 2017 s'espera que es familiaritzi amb el gran públic.
5.-El contingut efímer seguirà tenint la seva quota de mercat.
La part més important del contingut efímer és l'ésser humà. Aquesta és una
oportunitat única per mostrar un costat

sense por a l'error". Plataformes

com Snapchat i més recentment Instagram faciliten aquesta tendència. Tot això
sense restar interès al contingut permanent.
6.-La publicitat a través de dispositius mòbils es consolida definitivament.
Els ingressos en publicitat a través de xarxes socials com Facebook i Twitter
continuen en una tendència positiva. Les destinacions turístiques han de tenir en
compte les possibilitats de la publicitat en xarxes socials i facilitar la labor dels
tècnics en l'ús d'aquestes eines.
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DEU TENDENCIES CLAU DE LA TECNOLOGIA I EL
COMPORTAMENT DELS CONSUMIDORS

DEU TENDENCIES CLAU DEL I-MARKETING

1. La comunicació mòbil s’està incrementant

El viatja del consumidor (fases de somiar,
planificar, reservar, compartir) s’està tornant mes
complex

2. Els consumidors tenen converses digitals 24 Els especialistes en màrqueting necessiten pensar
hores 7 dies

en termes de cross-media (concordança òptima
dels missatges amb diferents canals, plataformes i
dispositius)

3. Els consumidors cada vegada mes tenen grans

Els especialistes en màrqueting estan canviant

quantitats d'ofertes d'informació a una velocitat

l'atenció i els pressupostos de màrqueting entrant

creixent

per fer canvis en el comportament del client
(xarxes socials, motors de cerca i compartir
contingut)
Els

4. La informació visual és molt important

especialistes

en

màrqueting

“entrant”

necessiten atreure a mes persones sincronitzant
els seus esforços cap a la cerca, el social i el
contingut
5. Els consumidors confien en el que altres

Entendre el contacte amb els clients és essencial

consumidors diuen, mes que en les institucions
tradicionals
6. El consumidor és qui mana

El contingut on-line és molt poderós i el nivell de
compromís del client determina l'èxit d'aquest
contingut

7. Un gran numero de consumidors ara s'uneixen
en grups de consumidors en línia

Hi ha nous enfocaments per mesurar l'èxit
(involucrar-se, conèixer si les persones saben
sobre la pàgina web, que es fa, que es diu)

8. Els consumidors es troben assistits per motors
de cerca molt desenvolupats

Les necessitat per a creació de contingut continu i
la seva distribució pot requerir una reorientació de
l'entitat

9. Els serveis de geolocalització estan guanyant
popularitat

L'horari de planificació del màrqueting i els
recursos necessita ser adaptat als avanços
tecnològics

10. Els consumidors anhelen personalització i

L'optimització per a dispositius mòbils és vital

pertinences

Taula 2. Deu Tendències claus a la tecnologia. Font: European Travel Commission and World Tourism
Organization 2014
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5.-L’INVENTARI DELS RECURSOS GASTRONÒMICS

L'Inventari del recursos gastronòmics és una eina que permet identificar els
recursos amb els quals explica una determinada zona per aportar informació sobre un
atractiu cultural ja existent amb la finalitat de potenciar-lo. Amb aquest inventari, es vol
mostrar aquells elements que formen part de la oferta gastronòmica de la Província de
Girona i destacar aquells més importants. S’ha comprovat i analitzat tot l’inventari
(recurs per recurs) a les xarxes socials i tots ells apareixen individualitzats en algunes
d’elles.
A traves de les xarxes socials dels Ajuntaments, consells comarcals, oficines de
turisme i patronats s'han pogut obtenir les dades de l'inventari que s'adjunta en Annex
XXX i que consta de:
✓ Espais del patrimoni alimentari interpretat
✓ Espais del patrimoni alimentari consumit (mercats, productes de la terra,
fires)
✓ Espais

del

patrimoni

alimentari

menjat

(restaurants,

rutes

gastronòmiques, estrelles Michelin, esdeveniments, campanyes).
En relació a tota la informació trobada del inventari i la vinculació amb les xarxes
socials s’ha desenvolupat de la següent manera:
En primer lloc, dels tres blocs d’espais del patrimoni alimentari (interpretat,
consumit i menjat) he fet recerca a la pàgina web i a les xarxes socials Facebook, Twitter
i Instagram, per el posterior anàlisi de cada recurs. Després de haver mirat a la pagina
web de cada un dels recursos gastronòmics i analitzar detingudament cada un, he
completat la tasca amb cada xarxa social en concret.
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Per tal de portar a terme l’anàlisis dels recursos a Facebook he tingut en compte
el tipus de contingut de valor tals com fotografies (recents, passades, antigues,
emocionals, etc),dibuixos, il·lustracions i gràfics (que informin, donin forma a conceptes
o generin empatia), audiovisuals (tutorials, documentals, testimonials, explicatius,
divertits, etc), informació sobre l'origen del producte, vídeo o imatges sobre el
“making off” del producte, podcast i entrevistes, arxius d'àudio i música, enquestes,
fórmules i receptes per aconseguir “caché” tals com (guies, plantilles, informació
pràctica i d'utilitat, etc). A la vegada he fet servir les pagines de Facebook de cada
recurs i els seus “likes”, les interaccions que tenien les publicacions de la pàgina, els
clics de cada publicació de la pàgina, respostes a esdeveniments i activitats.
Pel que fa a la xarxa social Twitter he buscat mitjançant hashtags, els recursos
corresponents al buscador de la xarxa social per trobar el context de cada recurs com
per exemple: Esdeveniments o conferències, com #forumgirona17 o # #cuinaalcarrer,
referencies com #InCostaBrava i #InPyrenees, i hashtags personalitzats com #Girona,
#CalongeStAntoni. He utilitzat la eina https://socialbearing.com/ que m'ha permès posar
en el seu cercador l'usuari o hashtag de cada recurs a analitzar i immediatament et
donava en temps real informació rellevant, des d'interessos, publicacions, influencia,
seguidors, etc.
Finalment, el cas de Instagram he fet servir el mateix procediment que a Twitter
es a dir, he buscat els hashtags dels recursos corresponents al buscador de la xarxa
social però com es un xarxa d’imatges doncs el procediment ha sigut aquest: L'usuari
pren una foto/ vídeo del recurs, li aplica un filtre digital avançat i comparteix la imatge.
Finalment per fer l’anàlisi amb exactitud he seguit aquest passos: el Timing: he prioritzat
les publicacions més recents. El Engagement: Com més “m'agrada” i “comentaris”
tingui una publicació, més abast tindrà. També he tingut en compte els missatges
directes. L'historial passat: quanta més interacció hi hagi en els perfils dels recursos
més es visualitzaran l'un i l'altre.
Com a síntesis, cal destacar la importància de la xarxa alhora de obtenir
informació dels recursos analitzats. Encara que cal destacar que els recursos molt
recents o molt antics que no estan prou presents a la xarxa i son difícils de trobar-ne
informació.
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6. ELS RESULTATS DE LES ENQUESTES
En aquesta secció, s’expliquen els principals resultats derivats de l’anàlisi de de
les respostes a les enquestes. Cal recordar que les enquestes no han estat de caràcter
anònim. En les realitzades a influencers els he convidat directament perquè
participessin en elles. En les dirigides al públic en general, després de contactar amb
ells una primera vegada, els he requerit la indicació d'un correu electrònic, per validarles, i que cada persona realitzarà una participació única i en el cas que fos necessari
poder mantenir contacte amb ells per a consultes posteriors en cas que fos necessari.

Per a la seva elaboració he tingut en compte els objectius que pretenia
aconseguir a través d'aquest estudi i així les he formulat, tal com s’explicava en el
capítol metodològic. La primera enquesta dirigida a Influencers, en el qual he formulat
dotze preguntes de les quals set han estat obertes. La segona enquesta dirigida a públic
en general, consta de 12 preguntes tancades, entre les quals he inclòs preguntes de
caràcter sociodemogràfic per conèixer l'edat, sexe i nivell d'estudis dels individus
enquestats, i veure la utilització que fan de les xarxes socials quant als diferents
aspectes de la gastronomia.

En relació al tractament de dades, he utilitzat una metodologia qualitativa i
quantitativa per a l'anàlisi de les dades obtingudes. Tant les preguntes obertes i
tancades les he expressat en tant per cent. En les respostes obertes, he extret idees
comunes expressades pels enquestats i les he agrupat per a la seva valoració. A
continuació es presenten els principals resultats, primer en relació als influencers i
després al públic en general.
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6.1. Influencers
CONCLUSIONS DE L'ENQUESTA “TURISME, GASTRONOMIA I XARXES SOCIALS”
Enquestes contestades 21.
Anàlisi del primer bloc dirigit als influencers.

1. Perquè s'ha posat tan de moda fotografiar el menjar?
➢ Motivació de la pregunta: després d'observar l'abundància de fotografies que
es troben per la xarxa d'esdeveniments relacionats amb la gastronomia em
plantejo la qüestió de quin és el motiu per a això i així plantejo la pregunta.
➢ Principal conclusió: Es considera com a principal motiu la necessitat de
compartir amb uns altres l'experiència gastronòmica.
Compartir l'experiència gastronòmica amb altres persones…………………….40,5%
Facilitat en l'ús de les noves tecnologies ……………………………………....…26,2%
La gastronomia està de moda i es considera una altra forma d'art………..…...21,4%
Per vanitat, status i destacar entre els altres …………………………………..….....11,9%

De les respostes obtingudes es desprèn la conclusió que la causa principal que ho
motiva és la necessitat de compartir amb uns altres aquestes experiències , i per a això
ajuda la facilitat d'ús d'aquestes eines, sense necessitat de grans coneixements tècnics.
El cervell humà reté més una imatge que un text. I això ajuda a que quan anem a dinar
a un restaurant, la fotografia ens ajudi a prendre decisions a nosaltres o altres futurs
usuaris. El més interessant és que, a més, és capaç d'atreure a un turista que roman
més temps en la destinació, motivat per les múltiples activitats que realitza en ell i que
gasta fins a un 30% més que un turista convencional.
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2. Que ha provocat en la gastronomia perquè tot el vulguem compartir i divulgar
en xarxes socials?
➢ Motivació de la pregunta: La següent reflexió que sorgeix és d'aquesta necessitat
de compartir amb els altres nostres experiències, s'està ocasionant algun efecte en
la gastronomia.
➢ Principal conclusió: La gastronomia està en un moment de gran actualitat, s'ha
democratitzat, és un aparador on es mostren les noves tendències, els treballs de
xefs consolidats i dels que irrompen com noves promeses.
La gastronomia està de moda………………………………………….......……38,09%
Difusió de l'excel·lència, plats estèticament més elaborats ....……….......….28.57%
Competitivitat i major exigència dels professionals de la gastronomia…........9.52%
La gastronomia es converteix en un element de glamur de qui la consumeix..9,52%
Serveix per manifestar l'estil de vida de l'usuari.........…………………………..9,52%
Ocasiona una falta de criteri i una automatització...………………………….…4,77%

La resposta majoritària ha estat que la gastronomia està de moda, s'ha
democratitzat, es cuida tant l'estètica coma la qualitat del que mengem. Es converteix
en una disciplina de gran actualitat. Això pot ser a causa del gran nombre de restaurants
amb estels Michelin a Espanya i especialment a la província de Girona, a més de la
difusió pels mitjans de comunicació d'esdeveniments relacionats amb el tema,
divulgació de programes de cuina, i el sorgiments de xefs nous amb repercussió
mediàtica. Alguns consideren que aquestes manifestacions també serveix per reflectir
un cert nivell de vida, que en alguns casos desvirtuen el veritable valor gastronòmic.
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3. D'on ve l'utilitzar les xarxes socials com a eina gastronòmica?
➢ Motivació de la pregunta: Per què utilitzar les xarxes socials com a transmissor de
temes gastronòmics? que característiques tenen perquè pugui resultar interessant
al públic utilitzar-les.
➢ Principal conclusió: És un mitjà ideal per compartir imatges i experiències. El seu
ús fàcil el converteix en una plataforma per promocionar i vendre productes.
S'utilitza com un canal de comunicació en el qual compartir experiències…… 38,10%
Serveix com a mitjà per promocionar la venda de productes…………………..19,05%
Les xarxes socials són fàcils d'utilitzar i de ràpida transmissió del missatge ……19,05%
Es desconeix el motiu........................................……………………………....…… 9,52%
El desenvolupament de la noves tecnologies .......……………………………….9,52%
El seu ús està de moda .....................……………………………………….......…… 4,76%

Les respostes són concloents en un alt percentatge, és un mitjà ideal de comunicació i
de promoció, donades les seves característiques d'ús fàcil i rapidesa en la transmissió.
També hi ha alguns enquestats que desconeixen el motiu de la seva utilització, altres
ho justifiquen amb el desenvolupament de les noves tecnologies i una minoria indica
que la causa del seu ús és el fet que ara està de moda el utilitzar la xarxes socials per
als temes gastronòmics.
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4. Com es comunica gastronòmicament en xarxes socials? Què? Per què?
➢ Motivació de la pregunta: Si es tria com a mitjà de comunicació les xarxes
socials, com serà el la forma de missatge que es vol transmetre.
➢ Principal conclusió: La principal forma de comunicar-se és a través de la
imatge, “una imatge val més que mil paraules”.
Amb la imatge del producte…………………………………………………..50%
Emetent comentaris ……………………………………………………….….15%
Diversitat de formes depenent de l'objectiu a comunicar ...…………...….10%
Preval la vanitat de l'usuari per sobre del valor gastronòmic.........……….10%
No es comunica.........………...……………………………………………..….5%
Simplement deixant constància de l'accés a les xarxes………………..…...5%
Comptar amb un professional experimentat per fidelitzar clients………..…5%

La meitat dels enquestats opinen que la gastronomia està de moda, s'ha
democratitzat, es cuida tant l'estètica coma la qualitat del que mengem és una
comunicació directa i no necessita d'un altre requisit per a ser efectiva. En un
percentatge molt inferior, indiquen que es comuniquen emetent comentaris, i en certes
circumstàncies depèn de quin sigui el seu objectiu, la seva comunicació serà d'una
forma o una altra . També es diu que la comunicació és simplement per vanitat, sense
tenir en compte l'element gastronòmic. I en uns percentatges molt reduïts ho fan deixant
constància de l’accés a la xarxa corresponent, o comptant amb un professional
experimentat.
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5. Quin és la xarxa social que més s'identifica amb la Gastronomia?
Motivació de la pregunta: De la gran varietat de xarxes socials es pregunta als
Influencers, si entre totes elles, hi ha alguna que per les seves característiques, es
pugui relacionar més directament com a canal de transmissió de temes gastronòmics.
➢ Principal conclusió: Instagram és la xarxa social de referència.
Instagram ………………………………………………………………………..66,7%
Facebook ......……………………………………………………………………23,8%
Pinterest ...………………………………………………………………………..9,5%
Twitter .............................................................................................................0%

Queda patent per als enquestats, amb diferència ,que Instagram sobresurt entre
les altres. Davant aquesta resposta es planteja la qüestió de el per què de l'auge
d'aquesta xarxa social. Alguns d’aquets motius ja s’han explicat a la part teòrica
detingudament. Com a segona opció més votada Facebook seguida de lluny per
Pinterest. Twitter ha quedat sense cap vot. Això es degut al pocs caràcters del qual
disposa la pròpia xarxa social per escriure i cal sumar-li la poca utilització d’imatges.
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6. Què opineu del boom de Instagram?
➢ Motivació de la pregunta: Davant aquesta resposta es planteja la qüestió de per
què l'auge d'aquesta xarxa social, que característiques té perquè als influencers els
resulti més atractiva que qualsevol altra.
➢ Principal conclusió: Instrument de clara rellevància per a la promoció de la
gastronomia i el seu poder d'influència en el sector.
Mitjà ideal per mostrar imatges i estendre-les ………………………..30,95%
Instrument per exercir poder d'influència...…….………………………23,80%
Eina de maneig fàcil..……………………………………………………....9.52%
La seva utilització a servei de la vanitat de l'usuari .……………………9,52%
Patètic i previsió d'una disminució en la seva utilització..……………...9,52%
Ara està de moda……………...……………………………………………7,14%
Total..……………………………...………………………………………….7,14%
Manifesta alguna dificultat en el seu ús ………..……………………..….2,38%

Es de opinió general que es un instrument de gran rellevància per a la promoció
de la gastronomia i de gran poder d’influència en el sector. Al mateix temps el seu
maneig és fàcil per a l'usuari , el fa més atractiu i el consideren com un mitjà ideal de
comunicació. Per una altre banda hi ha un sector de influencers que valoren
negativament Instagram perquè pensen que el seu èxit actual es deu a un factor
passatger, està de moda i manifesten que és un mitjà per satisfer la vanitat del usuari ,
i preveuen que la seva utilització anirà disminuint. Finalment hi ha un petit sector que
opina que el seu ús presenta alguna dificultat. El motiu pot ser degut pel seu recent
canvi d’imatge però també per les noves funcions que ha incorporat a l’aplicació (Stories
i Live) sense oblidar-nos dels nous filtres.
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7. Com definiríeu la paraula Gastronomia?
➢ Motivació de la pregunta: Amb aquesta pregunta volia esbrinar si després de valorar
les xarxes socials com un mitjà de comunicació i de transmissió d'imatges que
mostraven diferents esdeveniments relacionats amb la gastronomia, aquesta havia
perdut la seva essència, sent més important el canal de transmissió que el contingut
del missatge
➢ Principal conclusió: Majoritàriament es relaciona amb les sensacions que
experimenta el consumidor del producte, i valoren la cuina com una tècnica i com
un art a l'hora d'elaborar un plat.
L'art i plaure de gaudir menjant …………………………………………………45%
La tècnica i l'art de cuinar ………………………………………………….……...37,5%
Relació de l'ésser humà, alimentació i entorn ……………………..…………....10%
Difícil definició…………………………………………………………....…………..5%
Representa la cultura d'un territori……………………………………....………....2,5%

En conclusió es desprèn que la gastronomia es considera en si mateixa com un
art, el gaudir dels sentits, no solament del gust, la imatge també és captada pels nostres
ulls i aquesta és la primera sensació de plaer, això exigeix als xefs una major tècnica i
cura en la presentació dels seus plats. Però hi ha una altra visió de la gastronomia que
la relacionen directament amb l'home en un entorn determinat i que constitueix un
element diferenciador, perquè constitueix la seva cultura, els seus costums i la seva
història. També hi ha influencers que no s'atreveixen a donar una definició de
gastronomia, perquè consideren que és massa complex.
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8. Quina impressió us dóna el vídeo?
➢

Motivació de la pregunta: He volgut mostrar com a exemple de difusió un vídeo,

en el qual es mostren sobre imatges relacionades amb la cuina, reflexions de diferents
personatges de dins del món de la gastronomia com a aliens a ell, perquè els influencer
des de la seva posició a les xarxes socials, ens donessin la seva opinió.
➢

Principal conclusió: És un vídeo molt interessant, està ben estructurat i muntat

i destaca la importància de la gastronomia.

Muntatge ben fet i interessant………………………………………….39,25%
Ressalta la importància de la gastronomia..…………………………..12,5%
Cap impressió...…………………………………………………………..10%
Desacord amb el vídeo, necessitat de qüestionar el contingut………8.3%
Visualització com a eina de màrqueting ……………………………….7,5%
Destaca la rellevància dels xefs…………………………………………5,8%
Muntatge lent i locució monòtona ...…………………………………….5%

El primer que han destacat són els detalls tècnics del vídeo indicant la majoria
dels enquestats que s'havia realitzat un bon muntatge, i la temàtica tractada els ha
resultat interessant. En un percentatge molt reduït, també hi ha hagut desacord indicant
que el muntatge era lent amb locució monòtona i en alguns casos amb les conclusions
que s'obtenien del vídeo. De tot això dedueixo que tan important es el missatge que es
vol transmetre com necessari saber transmetre-ho i que les imatges siguin suggeridores
i alhora despertin l'interès de qui ho està veient. Destaca també el poc pes que té la
presencia dels xefs en el vídeo degut a que se’ls infravalora i només es ressalta la
importància del seus resultats i no per qui son.

64

TURISME, GASTRONOMIA I XARXES SOCIALS: UN ESTUDI DE LA IMPORTÀNCIA
DE L'ENTORN DIGITAL PER AL TURISME GASTRONÒMIC

9. Han permès les xarxes socials la democratització de la cuina?
➢ Motivació de la pregunta: Un altre punt de reflexió és si l'ús de la xarxes socials per
un ampli nombre d'usuaris ha pogut donar lloc al que davant s'anomenava "alta cuina"
pugui ser accessible a tots els públics.
➢ Principal conclusió: Existeix un alt grau d’acord a considerar que les xarxes socials
han democratitzat la cuina.
Totalment d'acord ……………………………………………………………....71,4%
Totalment en desacord ....……………………………………………………….19%
Sí, però ha estat necessari canvis en formes i hàbits alimentaris....……….4,8%
Si i No…………………………………………………………...………………...4,8%

Conclusió afirmativa en un alt percentatge, les xarxes socials permeten que
l'usuari pugui accedir i gaudir de la cuina. En segon lloc i seguit de lluny hi ha qui
considera que les xarxes socials no han democratitzat a la cuina. La simple explicació
es avui dia no tothom pot obrir un blog i penjar les seves receptes professionalment,
mentre que abans només els xefs i els especialistes aconseguien publicar receptaris.
De forma residual hi ha opinions que declaren que per arribar a aquest objectiu de
democratització ha estat necessari canviar d'hàbits i formes de alimentar-se. Altres no
es defineixen per cap opció ja que creuen que la transmissió de la informació és
immediata i per tant la democratització del fet de poder, ésser una font d’informació al
mateix temps que ser-ne un potencial consumidor ja és una realitat, com ho és també
la dificultat de discernir el rigor.
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10. Poden les xarxes socials córrer el risc de banalitzar una mica la gastronomia?
➢ Motivació de la pregunta: Si fins ara he pogut observar factors positius de l'ús de les
xarxes socials en el tema del turisme gastronòmic, em plantejo si pot existir la
possibilitat que el mateix pes d'aquestes xarxes socials pugui treure importància a la
gastronomia
➢ Principal conclusió: Es considera generalitzadament que l'ús de les xarxes socials
pot banalitzar la gastronomia.
Si…………………………………………………………………………………76,2%
No…………………………………………………………………………….….23,8%

He observat de les respostes obtingudes dels influencers, que el fet de accedir
fàcilment a les xarxes socials, ja sigui per comunicar-se o compatir experiències
gastronòmiques, pot desvirtuar el contingut gastronòmic del missatge, sent tan sols una
manifestació de l'ego o vanitat de l'usuari, i que amb la seva participació no contribueix
a difondre o divulgar el veritable contingut gastronòmic. Fen-ne relació amb les
preguntes anteriors que també apuntaven en aquesta direcció, desafortunadament sí
que corre el risc de banalitzar-se, passa en empreses i sobretot en particulars. D'altra
banda és el marc ideal i aquí és on la banalitat s'estén, en diferents assumptes. La gent
busca aquesta diversió, i com més elaborat sigui gairebé millor.
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11. És veritat que moltes vegades el contingut de les xarxes socials és tan
fluctuant, tan eteri, tan lleuger, tan inconsistent que acaba degradant-se?
➢

Motivació de la pregunta: M'ha sorprès la resposta afirmativa en un

percentatge molt alt. El que m'ha fet pensar que l'ús excessiu d'aquesta eina pot portarnos a un simple fet de compartir imatges de forma autòmat sense valorar realment el
que transmetem. Dit això , em plantejo com és el valor del contingut de les xarxes
socials, si amb el temps es va degradant.
➢

Principal conclusió: Opinió majoritària a valorar el contingut de les xarxes

socials com a perible
.
Si…………………………………………………………………………..........90,5%
No..…………………………………………………………………………….....9,5%

Potser l'excessiu material que es descarrega a les xarxes socials, que és
substituït irremeiablement per onades de noves imatges i continguts, deixen obsolets
aquells que no tinguin cap pes específic i acabin per desaparèixer, i que pel seu
contingut no tingui cap interès per a la majoria dels usuaris ja que com hem dit
anteriorment en el missatge compte tant el contingut com el continent. S'ha de valorar
la qualitat del que es comunica.
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12. Són les xarxes socials una de les millors eines de màrqueting gastronòmic?
➢ Motivació de la pregunta: Arribat a aquest punt em plantejo si amb les seves
qualitats i els seus defectes, les xarxes socials poden ser una eina de màrqueting
gastronòmic.
➢ Principal conclusió: Si les xarxes socials són una bona eina de màrqueting.
Si………………………………………………………………………………...76,2%
No..……………………………………………………………………………….9,5%
Depèn del públic al que es vulgui arribar..…………………………………..4,8%
Eina real a la qual se sumen les existents. No és excloent.........…………4,8%
S'està imposant cada vegada més..…………………………………...……..4,8%

Les xarxes socials pel seu fàcil maneig permet amb poc coneixement tècnic ,
divulgar i compartir tot tipus de continguts i imatges, i aprofitant el moment actual d'auge
del turisme gastronòmic, en el qual la cuina està arribant a tots els públics, es converteix
en l'eina de màrqueting ideal per divulgar tot tipus d'esdeveniments gastronòmics i
d'influència en els usuaris. També consideren que cal tenir en compte el públic al qual
es vol arribar amb el missatge i queda constància que la seva influència va creixent i
que no és excloent, ja que se suma amb altres mitjans de promoció i divulgació.
I residualment també hi ha qui creu que les xarxes socials no tenen aquesta
qualitat per promocionar la gastronomia.
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6.2. Públic en general
Les conclusions de l’enquesta: TURISME, GASTRONOMIA I XARXES
SOCIALS" del públic en general son les següents:

Enquestes contestades 91.
Anàlisi del segon bloc dirigit al públic en general.
Les tres primeres preguntes són de caràcter soci-demogràfic.

De les respostes obtingudes s'observa:

Gràfic 5. Enquesta: edat
EDAT:
➢ Principal conclusió: Alta participació de persones amb edat compresa entre 41
i 64 anys.
•

persones entre 41 a 64 anys…………………... 65,9%,

•

persones entre 30 i 40 anys…..………………...15,4 %

•

persones entre 18 i 29 anys.……………………15,4%

•

majors de 65 anys ……………..…………………3,3%

Alta participació de persones amb edat compresa entre 41 i 64 anys. Seguits per
la participació dels enquestats entre 30 i 40 i 41 a 64 anys que ho han fet en el mateix
percentatge mentre que els majors de 65 anys han tingut una molt baixa participació.
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Gràfic 6 . Enquesta: gènere

SEXE:
➢ Principal conclusió: Majoria de dones.
• dones ...................................................................70,3%
• homes ................................................................. 29,7%

La mostra inclou una participació de les dones molt alta. Per tant, la participació dels
homes no arriba ni a un terç del total.
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Gràfic 7. Enquesta: nivell d’estudis

NIVELL D'ESTUDIS:
➢ Principal conclusió: Destaca alt nivell d'estudis.
•

titulats universitaris …………………………………... 44%,

•

batxillerat superior, BUP, FP2 .………………………26,4%

•

màster …………………………………………………..22%

•

EGB/ESO ……………………………………………….4,4%

•

Doctorat …………………………………………………2,2%

•

post universitaris ……………………………………….1,1%

Destaca l'alta participació superior al 50% de persones amb titulació universitària,
doctorat i màster, seguits per persones amb batxiller , BUP i FP2 i en últim lloc persones
amb EGB/ESO. El perquè de l’alta participació es degut a que tenim una societat sobre
qualificada i per tant això te una implicació de alta qualitat en la recerca.
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Gràfic 8. Enquesta: Xarxa social utilitzada per compartir receptes

XARXA SOCIAL D'INTERCANVI DE RECEPTES:
➢ Motivació de la pregunta: He volgut comprovar quins eren les xarxes socials
que s'utilitzaven freqüentment per compartir receptes
➢ Principal conclusió: Destaca Facebook i WhatsApp
•

Facebook …………………………………..……........38,4%

•

WhatsApp ………… …………………………….…...25,6%,

•

Instagram……………………………………………… 9,3%

•

YouTube………………………………………………...7 %

•

Google+ ……………………………….………………..5,8%

•

Thermomix ……………………………………………..2,3%

•

Pinterest ………………………………………………..1,2%

•

Twitter…………………………………………………...1,2%

•

Blog personal ……………………………..……..…….1,2%

•

Altres mitjans aliens …………………………………...3,6%

•

No comparteix ………………………………………….2,4%
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De les dades obtingudes s'observa que Facebook i WhatsApp són les xarxes
socials que s'utilitzen en major percentatge per intercanvi de receptes, seguides de lluny
per Instagram y YouTube amb un pes menor. En menor quantia s'observa que hi ha
enquestats que utilitzen altres mitjans aliens per compartir receptes, i també els que no
comparteixen per cap mitjà. Una vegada que he obtingut els resultats generals he volgut
esbrinar si existien diferències per edat, sexe i titulació, d'acord amb les franges
indicades en les tres primeres preguntes, i aquests han estat els resultats:

25
20
15
hombre

10

mujer

5
0

Gràfic 17. Ús de xarxes socials per sexes.

En conclusió es desprèn que el sexe no és determinant per a l'ús d'una
determinada xarxa social, ja que en la mostra realitzada, tant dones com a homes
utilitzen per igual les mateixes ,en primer lloc Facebook seguit per WhatsApp. La resta
de xarxes socials es reparteixen més o menys en els mateixos percentatges.
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Gràfic 18. Ús de xarxes per edats.

Pel que fa a la utilització de les xarxes per edats, es desprèn que els usuaris de
les franges de 18 a 29 i de 30 a 40 la xarxa més usada és Facebook, i a la franja de 41
a 64 anys s'utilitza en el mateix percentatge Facebook i WhatsApp.
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Gràfic 19. Ús de xarxes por estudis.

Com a síntesis, es desprèn que tant els usuaris de batxiller, universitari i amb
màster usen amb preferència Facebook, sent WhatsApp la segona opció per als
estudiants de batxiller i universitaris. L'ús de Facebook i de WhatsApp es fan de forma
generalitzada sense afectar al seu ús l’edat, sexe o nivell d'estudis.
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Gràfic 9. Enquesta: Xarxa social utilitzada per buscar restaurant

XARXES SOCIALS UTILITZADES EN LA RECERCA DE RESTAURANTS:
➢ Motivació de la pregunta: M'interessa esbrinar quins són les xarxes usades pel
públic en general per a la cerca de restaurants per anar a menjar.
➢ Principal conclusió: TripAdvisor destaca com a primera xarxa social per buscar
restaurant.
•

TripAdvisor …………………………………………. 55,7%

•

Facebook …………………………………………… 21,6%

•

Restaurantes.com …………………………………..11,4%

•

ElTenedor …………………………………………...…8%

•

Atrápalo …………………………………………….…..2,3%

•

Restalo …………………………………………….…...1,1%

Dels resultats observo que Facebook que era la xarxa de major utilització pels
enquestats, passa a un segon lloc, deixant la primacia per un percentatge significatiu a
TripAdvisor,

xarxa

especialitzada

en

turisme. Les

dues

següents

opcions,

Restaurantes.com y ElTenedor, especialitzades en recerca de restaurants, ho fan entre
les dues en un percentatge similar a Facebook. I finalment en una menor quantitat
figuren Atrápalo i Restalo que representen entre els dos, un percentatge d'un 3% més
o menys del total.
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Gràfic 10. Enquesta: comentari qualitat restaurant

COMENTARI DE LA QUALITAT DEL RESTAURANT VISITAT:
➢ Motivació de la pregunta: El públic en general té interès d'expressar en la
xarxes socials qual ha estat la seva experiència dels restaurants visitats, perquè
altres usuaris es puguin servir de la seva valoració.
➢ Principal conclusió: Percentatge superior, però amb discreta diferència, de les
persones que no fan comentaris

Persones que no realitzen cap comentari ......................53,8%,
Persones que si fan comentaris .................................... 46,2%

Tot i recórrer a les xarxes socials per a consultar la valoració dels restaurants
més ben qualificats per altres usuaris, la meitat més o menys dels enquestats no
realitzen comentaris de les seves experiències. Aquí la diferència entre els que fan
comentaris i els que no es diferencia en uns set punts. Comprovo si el fet de pujar
comentaris a la xarxa pot estar influït per l'edat ,el sexe o els estudis, i aquest és el
resultat.
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Gràfic 20. Comentari per sexes

Pel gràfic es pot deduir que les dones són menys donades a fer comentaris a les
xarxes de la seva experiència en restaurants. Els homes mantenen un equilibri entre
els quals comenten i els que no ho fan.
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Gràfic 21.Comentari per edats.

S'observa que a la franja d'edat dels més joves són menys proclius a no a fer
comentaris, degut al fet que no es paren a valorar la experiència o el servei, situació
que s'equilibra entre els de 30 i 40 anys, per tornar a incrementar-se el nombre de
persones que no comenten entre els 41 a 64 anys.
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Gràfic 22 Comentari segons nivell d'estudis.

No s'observa cap diferència substancial entre els diferents nivells d'estudis a
l'hora de comentar o no les experiències gastronòmiques en un restaurant, per la qual
cosa no es demostra que sigui un element diferenciador.

Gràfic 11. Enquesta: Pujada de fotografies a xarxes socials
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PUJADA DE FOTOS DELS PLATS DEGUSTATS A LES XARXES SOCIALS:
➢ Motivació de la pregunta: Després de la reflexió sobre si s'emeten comentaris
a les xarxes socials de l'experiència gastronòmica, em plantejo si en el seu lloc
resulta més fàcil i còmode transmetre la meva satisfacció del lloc visitat amb una
imatge, en lloc de fer-ho per escrit.
➢ Principal conclusió: Diferència considerable, prevalent la resposta negativa.
• No pugen de fotos a xarxes socials ............ 67%,
• Pugen fotos a xarxes socials ..................... .33%.

He volgut veure reflectit aquests resultats segons l'edat, sexe i nivell d'estudis
per observar si alguns d'aquests trets pot tenir influència en el fet de penjar fotos
a les xarxes socials.
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Gràfic 23 Pujada de fotos a la xarxa per sexes.

Les dones són menys inclinades a penjar fotos de les seves experiències
gastronòmiques, mentre que en els homes s'observa un major equilibri entre els quals
ho fan i els que no.

79

TURISME, GASTRONOMIA I XARXES SOCIALS: UN ESTUDI DE LA IMPORTÀNCIA
DE L'ENTORN DIGITAL PER AL TURISME GASTRONÒMIC

50
40
30

suben fotos

20

no suben fotos

10
0
18/29ANYS 30/40anys 41/64anys més 65anys
Gràfic 24 Pujada de fotos per edat.

S'observa que amb l'augment d'edat, existeix un increment de persones que no
pugen fotos a les xarxes.
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Gràfic 25 Pujada de fotos per nivell d'estudis.

En la gràfica s'observa que els titulats universitaris pugen menys fotos en
comparació de les persones que posseeixen altres titulacions. En relació amb la
pregunta anterior, els universitaris pugen menys fotos degut al fet que no es paren a
valorar la experiència o el servei i els resultats respecte als comentaris sobre els
restaurants i la pujada de fotografies són similars.

80

TURISME, GASTRONOMIA I XARXES SOCIALS: UN ESTUDI DE LA IMPORTÀNCIA
DE L'ENTORN DIGITAL PER AL TURISME GASTRONÒMIC

Gràfic 12. Enquesta: Comarca habitual de Girona per menjar

COMARCA DE GIRONA ON HABITUALMENT ES VA A MENJAR:
➢ Motivació de la pregunta: Ens trobem en una zona de gran interès turístic, per
la seva riquesa paisatgística, monumental, cultural, etc ... que conflueix amb una
gran oferta gastronòmica, on es combina la cuina de mercat amb cuines més
internacionals. Quina és la comarca de la província de Girona que més visitem
quan sortim a menjar fora de casa.
➢ Principal conclusió: Destaca en primer lloc la comarca del Gironès.
•

El Gironès …………………………………………………... 48,9%,

•

El Alt Empordà …………………………………………….…14,4%

•

La Selva …………………………………………………….. 13,3%

•

El Baix Empordà…………………………………………….. 13,3%

•

La Garrotxa ………………………………………………….. 4,4%

•

El Ripollès ………………………………………………….. .. 4,4%

•

El Pla de L’Estany …………………………………………..…1,1%

Destaca en primer lloc la comarca del Gironès degut a que es capital de província,
seguida per El Alt Empordà, La Selva y El Baix Empordà en un percentatge molt similar,
les menys visitades són La Garrotxa y El Ripollès i en últim lloc es troba El Pla de
L’Estany.
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Gràfic 13. Enquesta: activitat gastronòmica mes important de Girona

ACTIVITAT GASTRONÒMICA MÉS IMPORTANT PER ALS ENQUESTATS:
➢ Motivació de la pregunta: Conec quines són les comarques més visitades a
Girona, però quines són les ofertes que més interessen als visitants d'aquestes
zones.
➢ Principal conclusió: Destaca d'entre totes les opcions el consum de productes
KM 0.
• Productes KM 0…………………………………… 40,2%
• Rutes, Esdeveniments i Fires gastronòmiques…28,7%
• Tasts i la demostració de productes…….……….20,7%
• Xerrades/Conferències….. ………………………..5,7%
• Varietat……….……………………………………..1,1%
• Tots…………………………………………………..1,1%
• Un altre………………………………………………1,1%

La majoria dels enquestats han valorat en primer lloc els productes KM 0. Les causa
han pogut ser la conscienciació dels usuaris per l'agricultura i ramaderia tradicional, el
consum de productes de proximitat, confiant en la seva qualitat i en tercer lloc amb
aquesta elecció s'intenta lluitar per millorar el medi ambient i intentar frenar el canvi
climàtic.
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Són consideracions que constitueixen un suport als productors locals, suposa un
estalvi de costos, i demostren la preocupació dels consumidors per les característiques
de la nutrició i la seguretat alimentària.
A continuació manifesten el seu interès per rutes , esdeveniments , fires
gastronòmiques, tast i demostració de productes. En menor quantitat es decanten per
xerrades i conferències. Finalment amb una representació residual, hi ha enquestats
que consideren que la varietat d'oferta en esdeveniments gastronòmics és el que els
agrada, un altre 1% es decanten per totes les activitats i l’ altre 1% valoren altres
activitats diferents de les enunciades.

Gràfic 14. Enquesta: Coneixement de l'oferta gastronòmica de Calonge-Sant Antoni

CONEIXEMENT DE L'OFERTA GASTRONÒMICA DE CALONGE / SANT ANTONI
➢ Motivació de la pregunta: He volgut fer un acostament a la població de Calonge
en agraïment per la seva col·laboració en la possibilitat de realitzar aquest
màster, intentat esbrinar si els enquestats coneixen la seva oferta gastronòmica
i si amb motiu de la meva pregunta els despertaria la curiositat per esbrinar quins
són aquests productes característics de Calonge.
➢ Principal conclusió: Un gran percentatge manifesten desconèixer-la.
• Desconeixement de l'oferta .....................................................78,2%.
• Coneixement de l'oferta .......................................................... 21,8%
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Un alt percentatge dels enquestats, gairebé el 80%, han manifestat el seu
desconeixement dels productes típics de Calonge, i la resta han manifestat que si
tenia coneixement de quins eren els productes més típics d'aquesta població.

Gràfic 15. Enquesta: Productes gastronòmics de Calonge-Sant Antoni

PRODUCTE GASTRONÒMIC RELACIONAT AMB CALONGE:
➢ Motivació de la pregunta: Malgrat el desconeixement manifestat en un primer
moment, els plantejo la pregunta sobre quins productes poden relacionar amb
Calonge, d'aquesta manera poden reflexionar sobre quin és l'entorn geogràfic
d'aquesta població i dedueixin quins són aquests productes.
➢ Principal conclusió: Els productes que majoritàriament es relacionen amb
Calonge és el vi i la gamba.
•

El vi…………………… …………….……………. 38,1%

•

La gamba ……………………………………….…38,1%,

•

L’arròs……………….………………………….….15,5%.

•

L’oli……………………..……………………….….. 6,%
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El vi i la gamba són els dos productes mes relacionats amb Calonge i tots dos han
obtingut el mateix percentatge de respostes, seguit per l'arròs i en últim lloc l'oli amb un
percentatge del 6%.Així doncs, d'entre els enquestats que deien conèixer els productes
de Calonge, quals eren els que han indicat, i al mateix temps els que han manifestat no
conèixer-los que han contestat, aquesta és la gràfica representativa d'aquest estudi.

30
25
20
15
10
5
0
vi

gamba
CONEIXEN

arròs
NO CONEIXEN

oli
CAP IDEA

Gràfics 26. Coneixement dels productes gastronòmics de Calonge-Sant Antoni

Els que coneixien els productes han indicat en el mateix percentatge el vi i la
gamba, com a productes típics de Calonge, seguits per l'arròs i en últim lloc l'oli. Els
enquestats que no coneixien els productes de Calonge han assenyalat també en primer
lloc i en el mateix percentatge el vi i la gamba, seguits igualment pel arròs i l'oli en un
menor percentatge. Aleshores, els productes que realment representen la gastronomia
de Calonge són l’arròs negre, que es el principal plat típic calongí. També son típics els
rocs calongins i la calongina,(que es un pastis de panses i pinyons) però que aquests
dos últims son molt recents. Com a síntesis això no coincideix amb els resultats
obtinguts ja que l’arròs esta en tercera posició. A la taula també es reflecteix que dels
enquestats que han indicat que no coneixia els productes de Calonge, no han indicat
en aquesta pregunta cap resposta. De l'estudi no puc establir cap patró per diferenciar
les respostes donades per aquests dos grups, ja que són similars en els productes
assenyalats, com en el percentatge de resposta.
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Puc pensar que els que indicaven desconèixer quals eren aquests productes
típics de Calonge mitjançant la lògica i el coneixement del terreny on es troba situada
la població han pogut deduir la seva contestació.

Gràfic 16. Enquesta: Xarxa social per promocionar Calonge-Sant Antoni

XARXES SOCIALS A LES QUE DONARIA SUPORT PER L'AUGE DE LA
GASTRONOMIA A CALONGE:
➢ Motivació de la pregunta: Davant d'una resposta tan alta de desconeixement
dels productes típics de Calonge, els proposo als enquestats que opinen sobre
quina seria per a ells la xarxa social ideal per promocionar al públic en general
els productes i la gastronomia d’aquesta població.
➢ Principal conclusió: Destaca Facebook Live de la resta de xarxes socials
relacionades.
• Facebook Live .................................................................... 42,4%
• WhatsApp ........................................................................... 29,4%
• Instagram ............................................................................ 21,2%.
• YouTube Live ....................................................................... 5,9%
• Snapchat (Stories) .................................................................1,2%

De les opcions que s'han ofert, sobresurt en primer lloc Facebook seguit de WhatsApp
I Instagram seguit de lluny per YouTube Live i Snapchat (Stories).En comparació amb
altres preguntes WhatsApp es la xarxa per excel·lència seguida de Facebook.
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7. Discussió i Conclusions
Al llarg d'aquest treball de màster s'han analitzat les qüestions essencials de la
relació entre, el turisme en general, el turisme gastronòmic i com influeix en les
destinacions i viatgers la utilització de l'entorn digital. El turisme gastronòmic ha trobat
un nínxol propi, tal manera que cada vegada més, un dels principals motius del viatger
és gaudir de la gastronomia.
Especialment s'ha destacat les característiques principals de les xarxes social
com a mitjà de comunicació eficaç, destacant el creixement exponencial de totes i en
especial d'Instagram com especialitzada en gastronomia. Apareixen nous actors com
els Foddies i Instagramers. Aquestes plataformes s'estan convertint en instrument
dominant de la promoció i distribució de les destinacions de turisme gastronòmic,
destacant la seva interactivitat, flexibilitat i accessibilitat. Pel que fa al futur, és inevitable
que l'entorn digital serà un aspecte essencial del negoci turístic i les seves activitats de
promoció i comercialització
Una vegada conclosa la recerca es pot considerar que la Província de Girona és
una gastroregió perquè entre el diverses aspectes, és un territori en el qual s'observa
que per les seves propietats geogràfiques de mar i muntanya origina productes amb
certificacions de qualitat i amb característiques intrínseques, proveint de matèries
primeres a xefs creatius que a través dels seus restaurants, alguns mundialment
coneguts, posen en valor el patrimoni culinari de la Província de Girona i de Catalunya.
A més, tot aquest ambient és idoni per a la proposta i que facin servir els aliments com
a propostes de turisme gastronòmic.
Es pot manifestar que la destinació Costa Brava Pirineu de Girona per mitjà de
la pàgina web i les xarxes socials permet entendre a la gastroregió de la Província de
Girona com una destinació de turisme gastronòmic, però que pels models de posada
en valor de stakeholders dels altres territoris d'estudi, li faltaria crear més productes o
experiències creatives per al desenvolupament del turisme gastronòmic.
Pel que fa a la gestió que realitza amb xarxes socials es recomana que hauria
de donar un canvi especialment a la pagines de Facebook, d'àmbit regional a
internacional, és a dir, no solament compartir informació en català sinó també en altres
idiomes.
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Finalment, també augmentar la interacció amb els usuaris perquè els comentaris
que realitzen aquests en les diferents xarxes socials són una font valuosa de
retroalimentació. A més, elevar el nombre de publicacions de gastronomia, tractant
d'enllaçar aquestes amb continguts de les pàgines web oficials.

Diversos punts clau fonamentals per millorar el turisme gastronòmic a la
província de Girona i que en particular es poden aplicar també a la població de Calonge
Sant Antoni:

1. Desenvolupar el producte des de l'origen fins a la taula, implicant a
representants del sector primari (productors, etc.), secundari (indústries visitables,
cellers, etc.) i terciari (restaurants, bars, comerços, allotjaments especialitzats…).

2. Fomentar la col·laboració públic-privada entre totes les institucions i agents
implicats en el producte (Institucions Públiques, Consells Reguladors, Associacions, …)

3. Propiciar la cooperació i el treball en xarxa de tots els agents del territori. No
cap una altra opció: el treball col·laboratiu es bàsic per posicionar la destinació en el
mapa turístic.

4. Apostar pels productes locals, amb una filosofia Km 0. Si no recolzem els
nostres productes locals i els nostres vins, ningú ho farà per nosaltres

5. Potenciar la nostra gastronomia, la que ens confereix identitat i singularitat

6. Fomentar la innovació en tots els agents per no convertir-nos en una mica més
del mateix. Implementar la tecnologia, dissenyar pàgines web atractives relacionades
amb el turisme gastronòmic i portals amb informació de valor són bones idees

7.-Generar noves activitats i experiències relacionades amb la gastronomia.
Entre elles podem esmentar els passejos gastronòmics, visites a productors, compres
al mercat, tallers de cuina, degustacions, fires i tastos de productes locals, i moltes
altres propostes singulars.
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8. Organitzar esdeveniments i activitats singulars que contribueixin a atreure
turistes al territori en concret. Però no només es tracta d'organitzar esdeveniments, sinó
més aviat d'aprofitar aquests per posicionar una oferta permanent.

Fomentar el turisme gastronòmic no només es crear una marca, promocionar-la
i vendre-la, sinó de satisfer les expectatives del client i millorar la seva experiència
d'usuari amb activitats i esdeveniments amens i interessants, al·licients tecnològics,
difusió popular i estratègies innovadores.
El més interessant és que, a més, és capaç d'atreure a un turista que roman més
temps en la destinació, motivat per les múltiples activitats que realitza en ell i que gasta
fins a un 30% més que un turista convencional. (Manuel Romero. Hosteltur, 2012)

De l'enquesta realitzada als influencers he pogut treure les següents conclusions:

La principal causa per utilitzar les xarxes socials és la necessitat de compartir
les nostres experiències i el fet que el seu maneig no sigui complicat, facilita la seva
utilització. D'altra banda en aquests moments la gastronomia està de moda, i les xarxes
socials són un instrument de gran rellevància per a la promoció de la gastronomia que
es considera en si mateixa com un art, el gaudi dels sentits. La imatge és el mitjà de
transmissió, això exigeix als xefs una major tècnica i cura en la presentació dels seus
plats.
D'entre totes les xarxes socials destaca Instagram com un instrument amb gran
poder d’influència en el sector gastronòmic. La utilització de les xarxes socials de forma
indiscriminada i massiva pot ocasionar que el seu contingut gastronòmic perdi eficàcia i
amb el temps acabi degradant-se. Malgrat l’anterior és l'eina de màrqueting ideal per
divulgar tot tipus d'esdeveniments gastronòmics i d'influència en els usuaris.
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De l’enquesta realitzada al públic en general aquestes són les conclusions:
S'utilitzen les xarxes socials per a l'intercanvi de receptes, Facebook i WhatsApp
són les més utilitzades per a aquesta activitat, destacant TripAdvisor per a la recerca
de restaurants. Els usuaris manifesten utilitzar les xarxes socials per consultar temes
gastronòmics però de la mostra escollida en el meu estudi no són proactius per fer
comentaris o pujar fotos a les xarxes socials. El més interessant és que, a més, és
capaç d'atreure a un turista que roman més temps en la destinació, motivat per les
múltiples activitats que realitza en ell i que gasta fins a un 30% més que un turista
convencional. De tot això dedueixo que tan important es el missatge que es vol
transmetre com necessari saber transmetre-ho i que les imatges siguin suggeridores i
alhora despertin l'interès de qui ho està veient per tant s'ha de valorar la qualitat del que
es comunica. Destaca com a comarca més visitada per anar a menjar el Gironès i es
valora com primera activitat gastronomia el consum de productes KM 0. Encara e
desconeix l'oferta gastronòmica de Calonge, però es destaquen com a productes típics
d'aquesta població el vi i la gamba. Es proposa per les persones que han participat en
l'enquesta, com a eina per promocionar l'oferta gastronòmica de Calonge la xarxa social
de Facebook Live. Per últim, aquestes son les implicacions que tenen els resultats
obtinguts de les enquestes i com es poden aplicar a la gestió del turisme gastronòmic.
Per concloure, cal canviar l'òptica dels professionals del turisme, ja que el nou
entorn digital no ha de ser tingut en compte com una ajuda a la promoció o com un
dispositiu de distribució, sinó com una força important en si, que canvia radicalment la
manera de dirigir el negoci del turisme. Tots els implicats (públics i privats) necessitessin
replantejar-se els processos que identifiquen, comuniquen i generen valor a les
destinacions i viatgers. D'aquesta forma, el producte turístic serà capaç de satisfer al
turista més exigent, aquell que ve amb una motivació de descobrir tota la cultura
gastronòmica del nostre territori, més enllà de simplement satisfer les seves necessitats
bàsiques d'alimentació.
Com a síntesis, cal destacar que aquest treball esta delimitat només a la
província de Girona especialment a la ciutat de Girona i la població de CalongeSt.Antoni i això obra la porta a oportunitats de recerca que hi pot haver a partir d’aquest
treball per part altres estudiants o investigadors.
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1.1-Espais del patrimoni alimentari interpretat

COMARCA

MUNICIPI

MUSEU

ALT EMPORDÀ

Castelló d’Empúries

Eco-Museu Farinera de Castelló d’Empúries

L’Escala

Museu de l’Anxova i de la sal

Peralada

Museu del Vi de Peralada
El Museu de Plaques de cava i champagne de Peralada

Roses

Museu Familiar de Vi Coll de Roses

Palafrugell

Centre d’interpretació de la gastronomia. La Cuina a Catalunya

Palamós

Museu de la Pesca i Espai del Peix

Torrent

Museu de la Confitura

EL RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses

Ecomuseu El Molí Petit

LA SELVA

Santa Coloma de Farners

El Museu Trias de les Galetes

Tossa de Mar

Museu de la Cuina de la Costa Catalana/ Can Ganga

BAIX EMPORDÀ

2-Espais del patrimoni alimentari consumit
1.2.1-Mercats setmanals
DL DM DC DJ DV DS DG POBLACIÓ

ALT EMPORDÀ

Bascara
Cadaqués
Castelló dEmpuries
Colera
Darnius
El Port de la Selva
Figueres
Garrigàs
L’Escala
La Jonquera
Llançà
Maçanet de Cabrenys
Portbou
Roses
Sant Miquel de Fluvià
Sant Pere Pescador
Vilamalla
Begur
La Bisbal d’ Emporda

980
2.860
11.885
522
550
1.009
44.765
435
10.554
3.094
5.140
740
1.290
19.731
742
2.108
1.115
3.957
10.742

BAIX EMPORDÀ

LA CERDANYA

Calonge
Castell-Platja d’Aro
Palafrugell
Palamos
Pals
Sant Feliu de Guixols
Santa Cristina d’Aro
Torroella de Montgri
Verges
Alp
Bellver de Cerdanya
Llívia
Puigcerda
Banyoles

EL PLA DE L’ESTANY Cornella de Terri

GIRONÈS

LA GARROTXA

LA SELVA

RIPOLLÉS

Porqueres
Bescano
Bordils
Cassà de la Selva
Celrà
Fornells de la Selva
Girona
Llagostera
Salt
Sant Gregori
Sarrià de Ter
Besalú
Catellfollit de la Roca
Olot
Les Planes d’Hostoles
Sant Feliu de Pallerols
Sant Joan les Fonts
Amer
Anglès
Arbúcies
Blanes
Breda
Caldes de Malavella
Hostalric
La Cellera de Ter
Lloret de Mar
Maçanet de la Selva
Osor
Riell i Viabrea
Riudarenes
Riudellots de la Selva
Sant Hilari Sacalm
Sant Julià de Llor i Bonmatí
Santa Coloma de Farners
Sils
Tossa de Mar
Campdevànol
Camprodon
Ribes de Freser
Molló
Ripoll
Sant Joan de les Abadesses
Sant Pau de Segúries
Vilallonga de Ter

10.709
10.567
22.868
17.672
2.423
21.763
5.128
11.506
1.150
1.536
1.995
1.467
8.810
19.239
2.279
4.530
4.854
1.680
10.025
5.303
2.547
98.255
8.266
29.404
3.553
5.035
2.438
970
34.000
1.662
1.317
2.906
2.260
5.473
6.380
39.060
3.722
7.220
4.058
2.054
37.042
6.819
434
3.927
2.120
2.024
5.570
1.282
12.583
5.910
5.498
3.314
2.221
1.785
335
10.583
3.342
670
400

1.2.2- Altres mercats
TIPUS DE MERCAT

MUNICIPI

De les herbes
Del Brunyol
De la Primavera
Del vespre
De les herbes de la Ratafia

Peretallada
St.Feliu de Guixols
Platja d’Aro
Palafrugell
Sta Coloma de Farners
Sant Pere Pescador
Llofriu
L’Estartit
Torroella de Montgrí
Sant Martí Vell
Rupià
Corçà
Torroella de Montgrí
Verges
Girona

Del vi i del formatge
De Món Empordà

Ecológic

COMARCA

Baix Empordà
La Selva
Alt Empordà
Baix Empordà
Gironès
Baix Empordà

Gironès

DATA DEL MERCAT
Últim diumenge d’abril
Divendres, dissabte i diumenge(setmana santa)
1r de Maig
Juliol i agost
6 i 7 de maig
5-8 i 12 d’agost
Dissabte anterior al 24 de juny
5 i 19 de juliol i 22 d’agost
abril
Segon dissabte de cada mes
1r dissabte de cada mes
2n i 3r dissabte de cada mes
4t i 5è dissabte de cada mes
3r dissabte de cada mes
Cada dijous

1.2.3. - Productes de la terra
ALT
EMPORDÀ
Albergínia
bonica
All de
Banyoles
Anxova de
l’Escala
Arròs de Pals
Bitxo de
Girona
Bolets
Botifarra
dolça
Bull de fetge
Bunyols de
l’Empordà
Ceba de
Figueres
Col d’hivern
de la
Cerdanya
Escarola de
Cabell d’àngel
Fesol de l’ull
ros
Flaones
Formatge
serrat d’ovella
Formatge de
tupí
Galetes de
Camprodon
Gamba de
Palamós
Mel
Mongetes de
Santa Pau
Nap negre de
muntanya

BAIX
EMPORDÀ

LA
CERDANYA

GARROTXA GIRONES

EL PLA DE
L’ESTANY

RIPOLLÈS

LA SELVA

●
●

●

●
●
●

●

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

Oli DOP
Empordà
Ovella
ripollesa
Ovella
Xisqueta
Patata del
Vall d’en Bas
Poma IGP de
Girona
Recuit de drap
Salsifí de
Girona
Tellerina de
Roses
Tomàquet de
la pera
Vedella IGP
dels Pirineus
Catalans
Vi DO
Empordà

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●
●

1.2.4.Fires

COMARCA

ALT EMPORDÀ

BAIX EMPORDÀ

MUNICIPI
Bàscara
Castelló d’Empuries
Colera
Darnius
Espolla
Figueres
Garriguella
L’Escala
Lladó
Llers
Maçanet de Cabrenys
Port de la Selva
Terrades
Sant Llorenç de la Muga
Ventalló
Vilabertran
La Bisbal d’Empordà
Jafre
Pals
Platja d’Aro
Torroella de MontgríL’Estartit
Besalú

LA GARROTXA

La Vall d’en Bas
La Vall de BIANYA
Olot

Santa Pau
Tortellà
Bescanó
Campllong
Cassà de la Selva
EL GIRONES

EL PLA DE
L’ESTANY

Girona
Llagostera
Sant Gregori
Cornella de Terrí
Crespià
Esponella
Ribes de Freser

EL RIPOLLÈS
Sant Joan de les
Abadesses
Setcases

FIRA
Mercat del Tortell
Fira del Pa
Fira de la Mel Novella
Fira del Brunyol
Fira del oli
Fira del Brunyol
Mostra de Vi de l’Alt Emporda
Fira de la Garnatxa y el Brunyol
Fira Grecoromana
Fira Arrels del Vi a Sant Marti
d’Empuries
Fira del Formatge
Fira de la Cirera
Fira de la Castanya
Fira de l’espàrrec
Fira de la Cirera
Fira de la Mongeta
Fira de l’oli
Fira de l’horta
Fira dolça
Fira de la cervesa artesana de Jafre
Fira de vins i caves de Catalunya i
formatge
Fira de la cervesa
Fira de Sant Andreu

DATA
Març/Abril
Maig/Juny
Juny/Juliol
Abril
Gener
Març
Setembre
Abril
Maig
Maig/Juny

Besalú ciutat jueva
Fira de la ratafia
Llum de lluna
Fira de Sant Nicolau
Fira del Farro
Fira de l’embotit
Fira de Sant Lluc
Orignes,Fira Agroalimentaria de
Productes de Qualitat a Olot
Fira del Fajol a Batet de la Serra
Fira de Sant Antoni
Fira de la Quaresma
Fira de l’embotit
Fira Comarcal de Primavera
Fira Gavarres, Caça, Pesca i mostra
Gastronpomica
Fira de Nadal
Fira tast
Festa del bolet
Fira del pa i la xocolata
Fira de l’all
Fira de la Mel
Fira de la Carbassa
Festa de la Mel de la Vall de RIBES
Festa del bolet
Fira del formatge de la Vall de
Ribes
Fira de Sant Isidre

Març
Desembre
Octubre
Desembre
Febrer
Març
Octubre
Novembre

Fira Mercat d’Herbes

Maig

Setembre
Juny
Octubre
Març
Juny
Març
Setembre
Setembre
Desembre
Juliol
Agost
Octubre
Desembre

Febrer
Gener
Març
Març
Abril
Març
Desembre
Novembre/Desembre
Octubre
Novembre
Setembre/Octubre
Febrer
Octubre
Setembre
Octubre
Abril
Abril

LA SELVA

*OSONA

MUNICIPI

FIRA

DATA

Arbúcies
Amer
Brunyola
Santa Coloma de
Farners
Sant Hilari Sacalm
Vilobí d’Onyar

Fira de Tardor
Fira de Sant Martí
La Fira de l’avellana
Fira de la Ratafia
Fira del pa amb tomàquet
Fira del bolet i la micologia
Festa de la botifarra dolça

Octubre
Novembre
Octubre
Novembre
Juny
Octubre
Febrer

VILADRAU

Fira de la Castanya

Octubre

1.2.5-Productors i comerç
·

Comerç amb història

COMARCA

MUNICIPI

ALT EMPORDÀ

Elaboració de dolços

1895

Elaboració de galetes

Campllong

El Molí de Pals
Pastisseria Ferrer
Ratafia Russet
Xarcuteria La Selva

1452
1907
1903
1917

Girona

Carns Boades

1880

Cornellà de
Terri
Camprodon
Santa Coloma
de Farners

Xocolates Torras

1890

Producció d’arròs
Elaboració de dolços
Elaboració de ratafia
Elaboració de productes
carnis
Elaboració de productes
carnis y de volateria
Elaboració de xocolates

Galetes Birba
Galetes Trias

1893
1908

Elaboració de galetes
Elaboració de galetes

La Bisbal
d’Empordà
Pals
Olot

BAIX EMPORDÀ
GARROTXA

EL GIRONÈS

EL PLA DE L’ESTANY
EL RIPOLLES
LA SELVA

·

DATA
D’ORIGEN
1867

Figueres

BOTIGA
Pastisseria
Fàbrega
Galetes Graupera

ACTIVITAT

Agrobotigues

COMARCA
ALT EMPORDÀ

MUNICIPI
Espolla
Pau
Vilajuïga
Garriguella
Llofríu

BAIX EMPORDÀ

Olot

LA GARROTXA
Sant Feliu de Pallerols
EL PLA DE L’ESTANY Banyoles
EL RIPOLLÈS
Molló
Sant Joan de les Abadesses
LA SELVA
Vilobí d’Onyar

BOTIGA
Celler Cooperatiu
Coop. Agrària Agrobotiga
Coop. Agrària Agrob otiga
Coop. Agrària
Horta de la Viola
Agrobotiga Verntallat
El teu Celler
Morera Agrocomerç
Agrobotiga Hostoles
Coop. Agrària
Coop.Agroalimentària. Ramadera
Casa Rudes
Agrobotiga El Forn

1.2.6-Menjars populars i associacions de cuina
·

Menjars populars

COMARCA
ALT EMPORDÀ

BAIX EMPORDÀ
LA CERDANYA
RIPOLLÈS
LA SELVA

·

MUNICIPI
Albons
Cadaqués
Campmany
Maçanet de Cabrenys
Sant Feliu de Guíxols
Verges
Ger
Puigcerdà
Gombrèn
Vidreres

MENJAR POPULAR
Tradicional Arrossada
Festa de la Verema
Ranxo de Carnaval
Sarau del Catau
Uriçada Popular
La Sopa de Verges
Festa del nap
Festa del Trinxat
Festa del cavall del comte Arnau
El Ranxo

DIA DE CELEBRACIÓ
Febrer
Agost
Febrer
Juliol
Febrer
Carnaval
Octubre
Febrer
Agost
Carnaval

Associacions de cuina

COMARCA
LA CERDANYA
LA GARROTXA
EL GIRONÈS
LA SELVA

MUNICIPI
Puigcerdà
Besalú
Salt
Sils

ASSOCIACIÓ
Cuina Pirinenca de Cerdanya
Besalú gastronòmica
Les cuineres de Salt
Les cuineres de Sils

1.3-Espais del patrimoni alimentari menjat
1.3.1-Restaurants associats als col·lectius de cuina.
JOVES CUINERS DE GIRONA
Objectiu

Associació creada el 1999, formada per un grup de cuiners de les comarques
gironines. La majoria d’ells han realitzat estades de formació al restaurant El Bulli
d’Adrià, o bé han estat guardonats amb diferents premis gastronòmics.
Té com a objectiu principal promoure una cuina amb personalitat pròpia lligant la
tradició amb les noves tendències, i sempre posant una especial atenció a la matèria
primera. La seva filosofia és fer una cuina jove, fresca i d’autor. Pretén modernitzar
els conceptes de la cuina catalana.

Restaurants --Figueres: Càtering Montserrat.
-L’Escala: El Molí de l’Escala, El Roser 2 i La Gruta.
associats
-Palol de Revardit: La Banyeta.
-Tossa de Mar: Can Simon.
-Llagostera: Els Tinars i Ca la Maria.
-Madremanya: La Plaça de Madremanya.
-Girona: La Llarga.
-Besalú: Oliveres.

LA CUINA DEL VENTA
Objectiu

Restaurants
associats

ALT EMPORDÀ

Neix de la inquietud d’un col·lectiu de professionals que creuen en la gastronomia
com a eina d’expressió i com a portadora del saber popular acumulat a través de
la història, d’un clima i d’un paisatge comú: l’Alt Empordà

-Avinyonet de Puigventós: Hotel Restaurant Mas Pau.
-Cadaqués: Can Pelayo.
-Castelló d’Empúries: Hotel Emporium
-Espinavessa: La Rectoria
-Figueres: Restaurant Antaviana, Restaurant Can Jeroni i Restaurant l’Ou d’Or.
-Llançà: Els Pescadors i Restaurant el Vaixell
-Maçanet de Cabrenys: Restaurant La Quadra.
-Navata: L’Oca Pintada
-Pont de Molins: Restaurant Hotel el Molí.
-Roses: Hotel Montecarlo i Hotel Terraza.
-Terrades: Restaurant-Hotel la Fornal dels Terrers

CUINA DE L’EMPORDANET (Costa Brava Centre)
Objectiu

Restaurants
associats

BAIX EMPORDÀ

El 1995 els setze restaurants de la comarca es constitueixen formalment com a col·lectiu
gastronòmic amb el nom de Cuina de l’Empordanet, amb l’objectiu de promocionar la
qualitat gastronòmica del territori entre el públic consumidor, el sector periodístic i
també entre turoperadors internacionals, i identificar l’Empordà
com una destinació gastronòmica de primera magnitud.

-L’Escala: El Roser 2.
-Madremanya: La Plaça.
-Pals: La Costa (Platja de Pals), Portal de Mar i Sa Punta.
-Ullastret: El Fort.
-Torrent: Mas de Torrent.
-Palafrugell: La Xicra.
-Begur: Aigua Blava.
-Llafranc: Casamar i Llevant.
-Palamós: La Gamba i Mas dels Arcs.
-Platja d’aro: Aradi i Sa Cova.
-Santa Cristina d’Aro: Les Panolles.
-Llagostera: Els Tinars.

ASSOCIACIÓ DE RESTAURANTS DE LA BADIA. EL PLAT BLAU
Objectiu

Associació de restaurants de Sant Antoni de Calonge-Calonge i Palamós, els quals
duen a terme diverses campanyes gastronòmiques al llarg de l’any com per exemple el
Menú de la Gamba.

Restaurants
associats

-Calonge-Sant Antoni: Costa Brava, Guillermo, Kubansky, Refugi de Pescadors, Simon,
Traginyol.
-Palamós: Bell Port, Ca l’Amadeu, Caleta Blava, Hotel Àncora, Hotel Trias, La Salinera,
L’Ona, Mar Bonic, Maria de Cadaqués, Mas dels Arcs, Vaixell Restaurant-Pasajes Costa
Brava.

CUINA PIRINENCA DE LA CERDANYA

LA CERDANYA

Objectiu

Pretén promoure una cuina de qualitat i feta amb productes autòctons, com les
trumfes de la Cerdanya, els naps de tall tendre i les peres de Puigcerdà.

Restaurants
associats

-Llívia: Can Ventura, La Formatgeria de Llívia i Cal Torru-Urús: Fonda Cobadona
-Aransa: Fonda de Cal Fuxet
-Puigcerdà: La Taverna del Call, Hotel del Prado i Hotel Park Puigcerdà.
-Bolvir: Cal Sabater i El Xalet de Golf.
-Fontanals de Cerdanya: El Paller de Queixns, Estació de Queixans i Restaurant
Ondarribia-Hotel Golf Fontanals.
-Ger: El Rebost de Ger.
-Das: Restaurant Club Esportiu la Cerdanya.

BESALÚ GASTRONÒMICA

LA GARROTXA

Objectiu

Aquesta associació pretén posar en valor productes tradicionals de la Vila i, sobretot,
recuperar el lligam històric entre el pas del temps i el bon menjar.

Restaurants
associats

-Restaurant Can Quei
-Restaurant Pont Vell
-Restaurant “Cal Parent”

-Restaurant Oliveras
-Restaurant Cúria Reial

CUINA REMENÇA
Objectiu

Restaurants
associats

Agrupa tots els establiments de restauració del municipi de la Vall d’en Bas i pretén que
els identifiqui, sense posar restriccions en aquells establiments com poden ser cases
rurals que també elaboren menjar o altres.
El nom de Remença s’ha escollit per la història del municipi, o sigui, pel fet de ser feu
de les revoltes remences a l’Edat Mitjana per ser la terra originària de Francesc de
Verntallat cabdill remença i per tenir ja el nom relacionat amb el municipi.
La Cuina Remença és productes del camp, de l’horta i del bosc. El seu lema és “De la
terra als fogons”.

-Sant Esteve d’en Bas: Restaurant Sant Miquel Mas Colomer.
-Els hostalets d’en Bas: Restaurant Can Llonga, Restaurant l’Hostalet i Braseria Font.
-Sant Privat d’en Bas: Fonda Restaurant Carmelita i Restaurant Can Turó.
-El Mallol: Can Morera

CUINA VOLCÀNICA
Objetiu

Neix el 1994 amb la necessitat de representar, defensar i promocionar el territori i tota
la seva àrea agroalimentària, que utilitzaran en la seva cuina els productes conreats,
criats i elaborats de forma artesanal a la Garrotxa. Una cuina basada en un
receptari tradicional, creatiu i atrevit.

Res ta

uratR

Restaurants
associats

-Batet de la Serra: Restaurant Hostal dels Ossos
Restaurants associats -Besalú: Restaurant Cúria Reial
-Hostalet d’en Bas: Restaurant l’Hostalet
-Joanetes: Fonda Barris
-La Cot-Santa Pau: Cal Xel
-Olot: Restaurant Font Moixina, Restaurant La Deu, Restaurant La Quinta Justa i
Restaurant Self-La Garrotxa
-Sant Esteve d’en Bas: Restaurant Sant Miquel
-Sant Feliu de Pallerols: Restaurant Ca la Matilde
-Santa Pau: Restaurant La Francesa

GIRONA BONS FOGONS
Objectiu

Restaurants
associats

EL GIRONÈS

Agremiats a l’Associació d’Hostelaria de Girona i Radial, nascut per promocionar Girona
i el seu entorn com a destinació gastronòmica. Potenciar la cuina amb aquells productes
que arribaven al mercat de Girona fa molts segles, donar coneixement del receptari i
productes propis, així com recuperar antics plats posant-los al dia amb la
filosofia gastronòmica de cada establiment.
-Girona: Cal Ros, El Celler de Can Roca, La Calèndula, la Massana, Occi i Tapes 23.
-Palol de Revardit: la Banyeta.
-Bonmatí: Duc de l’Obac.

LA CUINA DE LES CARBONERES DE LA VALL DEL LLÉMENA
Objectiu

Restaurants
associats

Pretén donar a conèixer la cuina i els atractius naturals de la zona.

Canet d’Adri: Can Joan d’Adri, El Celler de l’Adroher i La Sala de Canet.
-Granollers de Rocacorba: Can Perot.
-Cartellà: Can Xifra
-Sant Gregori: El Racó d’en Pep, Maràngels i els Ocells Perduts.
-Domeny (Girona): La Masia del Cabrit.

GRUP GASTRONÒMIC DEL PLA DE L’ESTANY
Objectiu

Restaurants
associats

El Pla de l’Estany

Aplega una selecció de restaurants que treballen amb productes naturals de la
comarca.
-Esponellà: Can Roca
-Palol de Revardit: La Banyeta
-Orfes: La Barretina
-Porqueres: La Formiga i La Masia
-Banyoles: Mirallac

ELS FOGONS DE LA VALL DE RIBES

El Ripollès

Objectiu

Te l’objectiu de cercar i divulgar els fonaments de la cuina tradicional pirinenca i
investigar-ne els orígens i les característiques que la defineixen, recopilar antigues
receptes i velles tècniques en la preparació de plats

Restaurants
associats

Ribes de Freser: Els Caçadors, Hotel Prats, Hotel Rural Spa Resguard dels Vents, Can
Sart i La Perdiu Blanca.
-Ventolà: Restaurant Anna.
-Campelles: El Llac

ASSOCIACIÓ DE CUINES DE LA VALL DE CAMPRODON
Objectiu

Restaurants
associats

L’associació treballa per la promoció de productes locals del nostre territori.

Camprodon: El Pont 9,
-Molló: Les Planes, Hotel Calitxó, El Costabona.
-Llanars: Hotel Grèvol-Spa
-Setcases: Can Jepet, Pirine i Can Trianda.
-Tregurà (Vilallonga de Ter): Fonda Rigà.
-Veïnat d’Espinavell: Can Jordi.
-Beget: El Sunyer

· 1.3.2-Restaurants amb estrella Michelin
RESTAURANTS AMB ESTRELLA MICHELLIN
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

1 estrella

2

2 estrelles
3 estrelles

e

-Girona: La Massana
-Gombren: La Fonda Xesc
-Banyoles: Ca l’Arpa
-Corçà: Bo.tic
-Llagostera: Els Tinars
-Tossa de Mar: la Cuina de Can Simón
-Arbúcies: Les Magnòlies
-Llafranc: Casamar
-Roses: Els Brancs
-La Vall de Bianya: Ca l’Enric
-Castello d’Empuries: Emporium

ü -Olot: Les Cols
ü -Llança: Miramar
ü -Girona: El Celler de Can Roca

1.3.3-Rutes i propostes gastronòmiques
·

Rutes gastronòmiques

COMARCA
ALT EMPORDÀ
ALT EMPORDÀ/BAIX EMPORDÀ
BAIX EMPORDÀ
RIPOLLES

LA SELVA

GIRONÈS

MUNICIPI
De Roses a Campmany
De Cruïlles a Roses
De Calonge a Cruïlles
Calella de Palafrugell
Camprodon, Tregurà,Setcases,
Molló, Rocabruna
Ribes de Freser i Toses
Ripoll, Gombrèn i Ogassa
Sant Hilari Sacalm, Sant Feliu
Buixalleu,
Anglès, Bonmatí,Breda,
Arbucies,
Maçanet,Caldes de Malavella,
Vidreres,
Sils, Lloret deMar, Santa
Coloma de Farners,
Sant Martí Sapresa
Campllong, Llagostera, Cassa
de la Selva,
Girona,Madremanya,Sant
Martí Vell,
Viladasens

RUTA
Camí del Vi de l’Empordà
Cami d’enllaç
Camí del Vi i el Suro
Josep Pla, cuina i paisatge
Ruta per la Vall de Camprodon
Ruta per la Val de Ribes
Ruta pel Baix Ripollès
Ruta del Salsafí
Ruta “·Suca-mulla”
Ruta de la botifarra de la
Selva

Ruta de les Gavarres

·

Aules gastronòmiques

COMARCA

MUNICIPIS

AULA

Baix Empordà
El Gironès
El Ripollès

Vall-llobrega
Girona
Ripoll

Aula Gastronòmica de l’Empordà
Aula Gastronòmica del Mercat del Lleó
Aula d’Hostaleria del Ripollès

·
COMARCA
BAIX
EMPORDÀ

EL GIRONÉS

Esdeveniments gastronòmics
MUNICIPI
Pals

Girona

ESDEVENIMENT
White Summer de Pals
Fòrum Gastronòmic
Girona 10
Presentació XXIV Jornades de l’arròs de Pals
Presentació XI Jornades de la tòfona 2017
Tapa&Tapa
Cuina al carrer Barri Vell de Girona

1.3.4-Campanyes gastronòmiques

COMARCA

MUNICIPI

CAMPANYA GASTRONÒMICA DATA

Alt Empordà

L’Escala

La Cuina dels Grecs
i els
Romans. Triumvirat
Ruta Tapa de l’Anxova
Jornades Gastronòmiques del
Suquet
Mostra de la Cuina de Nadal
Jornades Gastronòmiques del
Peix de Palangre
Jornades Gastronòmiques de la
Castanya als restaurants locals
Jornades Gastronòmiques de la
Gamba i l’Escamarlà
Campanya Gastronòmica del
Suquet de Peix
Jornades Gastronòmiques de
l’Escamarlà de Llançà
Remena’m la cirera

Maig

Campanya gastronòmica del
Peix de Roca.
La Garoinada
Jornada del Niu
La cuina de l’arròs
La cuina de l’aviram

Maig-Juny

Llançà
Maçanet de Cabrenys
Port de la Selva
Roses
Llançà, Colera i Portbou

Baix Empordà

Avinyonet de
Puigventós,Castelló
d’Empúries, Cistella,
Espinavessa, Figueres,
Llers, Girona, Llançà,
Maçanet de Cabrenys,
Navata, Ponts de Molins,
Roses i Terrades.
Begur
Palafrugell
Pals
Peratallada

Setembre i Octubre
Abril-Maig
Desembre
Juny
Octubre-Novembre
Maig i juny
Tot l’any
Juny
Juny

Gener-Març
Octubre-Novembre
Març-Abril
Setembre-Octubre

Sant Feliu de Guíxols
Santa Cristina d’Aro
Torroella de Montgrí
Torroella de MontgríL’Estartit
Sant Antoni de Calonge i
Palamós

LA GARROTXA

Olot
Santa Pau
EL GIRONÈS

Girona

Llagostera
La Vall del Llémena

EL PLA DE
L’ESTANY

EL RIPOLLÈS

LA SELVA

Sant Joan
Abadesses
Blanes

de

La Cellera de Ter
Tossa de Mar

les

La cuina del peix blau ganxó
La cuina del bolet
Jornades gastronòmiques de la
clova
Jornades gastronòmiques de la
poma
Jornades gastronòmiques
de
l’Olla de Peix
El menú de la gamba
Jornades gastronòmiques
de
l’escamarlà
Mostra gastronòmica de la
Garrotxa
Cuina de l’horta
Menú de l’embotit
Jornada de la patata mora
Jornades gastronòmiques
de
Primavera
Jornades del Bou a la Garrotxa
Jornades gastronòmiques del
fajol

Maig-Juny
Octubre-Novembre
Juny

Jornades gastronòmiques del
farro
Ruta de les Tapes
Jornades gastronòmiques del
fesol
Jornades de l’arròs
Setmana
Gastronòmica
Gironina
La Cuina de Festa Major
La Cuina dels manaies
Cuina de la cassola
Cuina de la múrgula i la Tòfona
Cuina de la remença
Cuina de les carboneres
Cuina de la xocolata
Jornades gastronòmiques de la
Carbassa i l’all
Jornades gastronòmiques del
Pla de l’Estany
Cuina de la matança del Ripollès
Jornades gastronòmiques del
Xai i del Bolet del Ripollès
Temporada del poltre
Temporada gastronòmica de la
Trumfa
Temporada gastronòmica de la
Matança i la Quaresma
Alimentem el mite

Gener-Febrer

Suquet de peix de Sa Palomera
de Blanes
La cuina del porc
La Cuina Tradicional Tossenca

Octubre
Febrer-Abril
Maig-juliol
Octubre-Desembre
Novembre-Desembre
Juny-Agost
Març
Novembre
Maig-Juny
Maig
Febrer

Juny
Gener-Febrer
Juny-Juliol
Març
Maig
Març-Abril
Gener
Març
Maig -Juny
Juliol-Setembre
Octubre
Setembre-octubre
Maig-Juny
Gener
Octubre
Mesos de tardor
Mesos de tardor
Febrer-Març
Agost
Juny-Juliol
Març
Tot l’any

