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Consideracions prèvies

El concepte GESTIÓ es defineix com l’acció de de·
senvolupar les competències funcionals necessàries
en finançament, infraestructura, tecnologia, recursos
humans, logística, mercat i serveis que són necessa·
ris per a desenvolupar, en aquest cas, un servei, el de
convertir el conjunt del Castell de Castelldefels en un
Centre d’interpretació patrimonial.

tant puguin ser utilitzats, i millorats a partir de la pra·
xis; defugim un plantejament de Pla de Gestió pel
Centre d’interpretació del Castell de Castelldefels
estricament teòric.

Amb paraules més simples, es tracta de definir
una actuació integral orientada optimitzar uns
recursos i obtenir el màxim rendiments. Aquest
document vol anar molt més enllà de la definició de
l’organisme de gestió i la modalitat de la gestió atès
que es compromet a orientar el programa de gestió
en els següents camps:

1. Funció cultural
El Castell com a instrument d’identificació col·
lectiva: ús cultural per a homenatges, reunions de
col·lectius, associacions i institucions culturals
Espai per a activitats culturals: ús cultural per a jor·
nades, conferències, presentacions, etc.
Programa didàctic per a les escoles locals:
Ús didàctic
Un espai lúdic i festiu: ús social
2. Funció turisme cultural
1ª Fase: centre d’Interpretació de la Pirateria
2ª Fase: Castelldefels: de Manuel Girona al creixe·
ment metropolità
3. Funció representativa
Espai de representació institucional: ús institucional
per a actes corporatius, institucionals i protocol·laris
4. Funció negoci
Espai per esdeveniments privades (bodes, cele·
bracions familiars i col·lectives, etc.)

· Gestió de la protecció i conservació del patrimoni
monumental del castell
· Gestió de la difusió, de captació i de visitants per al
Centre d’Interpretació
· Gestió de la difusió i de captació de clients per a
serveis complementaris
(casaments i esdeveniments)
· Gestió de recursos humans
Es tracta de proporcionar bones pràctiques i mo·
dels que tinguin una aplicació específica, y que per

Pel CASTELL DE CASTELLDEFELS s’han definit
les següents funcions:
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El REPTE és harmonitzar les diferents funcions i
usos del conjunt monumental del castell i solucionar
i/o minimitzar la dificultat en la coexistència de pú·
blics diferents:
· Visitants (nens/joves/adults, familiar (tercera edat
individuals/ grups, locals/territorials/estatals/tu·
ristes)
· Usuaris (locals/territorials, institucionals)
· Clients (locals/territorials, institucionals)
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Anàlisi de l’equipament, l’entorn i la situació.
Aplicació de la metodologia DAFO

El pla de gestió que desenvolupem en el present
document vol posicionar el Castell de Castelldefels
com un centre pioner en tot l’Estat, tant pel que fa
al concepte com pel que fa a la forma, és per això,
que plantegem un pla de gestió per treure la màxima
rendibilitat a aquest espai.
La metodologia d’anàlisis DAFO ens ajuda a ana·
litzar l’espai i les activitats que s’hi ha programat al
Castell de Castelldefels. L’anàlisi DAFO és una eina
d’anàlisi extremadament famosa i emprada en molts
i diferents àmbits. Va ser inventada a finals dels anys
cinquanta del s. XX, i completada en la dècada se·
güent, per Edmund P. Learned, C. Roland Christi·
ansen, Kenneth Andrews i William D. Guth i, des de
llavors ha anat introduint·se amb tota normalitat en
processos de millora, plans de màrqueting, gestió de
projectes, i un llarg etcètera.
D (Debilitats): Debilitats explícites de tipus intern.
Conèixer les debilitats és molt útil per què permet
desenvolupar estratègies per a contrarestar·les; les
debilitats sempre es poden superar.
A (Amenaces). Les amenaces són perills externs
i generalment es presenten sota l’epígraf de “com·
petència”. Cal buscar estratègies diferenciadores i
de col·laboració amb la competència per aconseguir
neutralitzar·les, o com a mínim minimitzar·les.

F (Fortaleses). Són els punts forts, les singulari·
tats i especificitats de, en aquest cas, l’element pa·
trimonial. S’han de fortificar, apuntalar, potenciar, mi·
mar, són la base de l’èxit del projecte.
O (Oportunitats). Són les circumstancies exter·
nes favorables i estan molt relacionades amb les
amenaces.
Originàriament però, els seus inventors, el bateja·
ren SWOT, l’acrònic de les mateixes paraules en an·
glès: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.
L’objectiu de l’anàlisi DAFO no és altre que el de dur
a terme una prospecció de l’escenari en el que ens
movem per tal d’avançar estratègicament cap al futur
amb directrius clares del què cal fer i del que cal evi·
tar. Les quatre inicials, s’agrupen de dues en dues,
per confeccionar les dualitats de anàlisi intern (For·
taleses i Debilitats) i anàlisi de l’entorn (Oportuni·
tats i Amenaces).
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Anàlisi de l’equipament, l’entorn i la situació.
Aplicació de la metodologia DAFO

L’aplicació de la metodologia DAFO al Castell
de Castelldefels
Anàlisi intern (Fortaleses i debilitats)

·

Fortaleses
· Castelldefels es troba a l’àrea metropolitana de
Barcelona on hi viuen uns 4 milions de ciutadans.
Aquesta localització però també el privilegi de ser
una ciutat de costa explica l’extraordinari dinamis·
me del sector turístics. L’any 2007 Castelldefels
va acollir un total de 1.347.000 visitants.
· Castelldefels és una destinació turística, la més
important del Baix Llobregat i la segona en relació
amb el turisme de la Costa del Garraf, només su·
perada per Sitges.
· La decidida aposta de l’Ajuntament per la creació
de producte turístic diferencial: turisme esportiu i
turisme cultural.
· La decidida aposta de l’Ajuntament per la qualitat:
el 2009, el certificat a nivell municipal de Desti·
nació de Turisme Esportiu (DTE). El certificat dis·
tingeix la ciutat per oferir instal·lacions esportives
adequades a les necessitats de cada esport, una
especial atenció als serveis sanitaris i de medicina

·

·

·

·
·

·

esportiva i una climatologia ideal per a la pràctica
esportiva tot l’any. Qualificació d’excel·lent de l’es·
tat de l’aigua (ACA)
Consorci de Turisme de Castelldefels, format per
l’Ajuntament, pel que fa al sector públic, i pel Gremi
d’Hostaleria, la Confraria Gastronòmica Més Onze,
l’Escola d’Hostaleria i la Federació de Comerç, pel
que fa al sector privat.
Des del 1998, l’Ajuntament de Castelldefels, con·
juntament amb la Comissió de Festes, organitza la
Festa del Mar amb l’objectiu de crear referents a la
ciutat; la festa gira en torn al tema de la pirateria.
El castell es un referent cultural a la ciutat i al seu
entorn especialment per la singularitat i la qualitat
del Festival de Dansa, que des de fa trenta anys es
celebra als Jardins del Castell el mes de juliol.
El castell és l’element patrimonial més important
de Castelldefels, que destaca tant per la seva his·
tòria, com per la seva singular arquitectura i la seva
posició estratègica, encara avui com a icona de la
ciutat.
Restauració arquitectònica del conjunt.
Pla d’usos i projecte museològic consolidat: l’apos·
ta pel tema de la Pirateria al segles XVI i XVII és
diferencial.
Projecte museogràfic en curs.
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La Destinació de Turisme Esportiu es un segell
que reconeix aquelles destinacions turístiques que
ofereixen uns recursos i serveis d’alta qualitat als
esportistes d’elit, professionals, aficionats i turistes
que vulguin practicar activitats esportives. Les DTE
compleixen uns requisits esportius estàndards ge·
nerals, com disposar d’instal·lacions de qualitat per
a la pràctica de diferents esports, i també d’espe·
cífics per a les modalitats esportives en què està
especialitzada la destinació.
Castelldefels ha obtingut la certificació DTE en
les modalitats de rem, piragüisme, tennis i futbol.
És la primera vegada que un municipi obté la cer·
tificació en la modalitat de tennis, de la qual
Castelldefels compta amb una gran tradició i amb
uns centres de referència: Club de Tennis Andrés
Gimeno i Club de Tennis Castelldefels. També pel
que fa al piragüisme, cal recordar que Castellde·
fels compta amb una instal·lació emblemàtica per
a la pràctica d’aquest esport: el Canal Olímpic

Comptabilització d’usos i funcions jerarquitzada
Debilitats
· La dificultat d’accés al conjunt patrimonial.
· Actualment es disposa de poc espai d’aparcament
immediat a l’exterior del recinte. El Castell es un
edifici patrimonial amb unes funcions originaries
diferents a les que actualment se li han de donar i
que han de complir els requeriments dels espais
de lliure concurrència del segle XXI.
· Inversions molt grans en la restauració del patri·
moni arquitectònic del castell.
· Dificultats de circulacions horitzontals i verticals a
l’interior del castell.
· L’espai disponible és reduït per acollir visitants.
· L’espai verd a l’entorn de l castell necessita una
actuació de qualitat.
· Dificultat de comptabilització d’usos i funcions di·
ferents.
· L’equipament no disposa d’un organisme de gestió,
amb una estructura de recursos humans i econò·
mics consolidada.
· Tot i que la temàtica és molt atractiva hi ha una
mínima presència dels continguts conceptuals del
tema de la pirateria als currículums escolars d’Edu·
cació Primària Obligatòria, Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat.
· La conjuntura econòmica de crisis.
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Anàlisi de l’entorn
(Oportunitats i Amenaces)
Oportunitats
· El Pla de màrqueting turístic operatiu i pla de ne·
goci del Consorci Castelldefels Turisme defineix
l’oferta cultural · Castell de Castelldefels, esdeve·
niments i festivals (jazz, dansa, teatre...) com una
oportunitat en tant el projecte de posta en valor
del Castell no sigui una realitat, la oferta cultural
actuarà principalment com a oferta complemen·
tària dels altres productes principals (Descobreix
les nostres platges, Castelldefels actiu, Reunions
a Castelldefels i Turisme residencial).
· Oferta de producte de turisme cultural diferencial i dirigit a públics amplis (turisme de les CCAA
espanyoles, turisme estranger, visitants catalans i
locals).
· Els visitants catalans i especialment metropolitans
han d’ajudar a desestacionalitzar el turisme d’estiu.
· Proximitat del Castell de la zona d’oferta gastronò·
mica i a la zona comercial
· Convertir·se en un referent de l’oferta de turisme
cultural i familiar al Baix Llobregat.
· Posicionar els casaments al Castell de Castellde·
fels dins la oferta existent de bodes als castells i
de llocs amb encant.
· Esdevenir un referent identitari per els ciutadans i
ciutadanes de Castelldefels.

· Espai per a l’aprenentatge informal de la història
local per a les escoles, l’associacionisme local, i la
col·lectivitat ciutadana.
Amenaces
· Manca de zones d’aparcament properes capaces
de satisfer les necessitats d’aparcament del públic
familiar que es desplaci en vehicle propi.
· Manca de senyalització direccional i informativa
que enllaci Castelldefels i el castell, i les platges
amb el castell.
· Mala imatge de turisme de platja massificat i oci
nocturn.
· Manca de infraestructures d’acolliment d’excursio·
nistes (visitants d’un dia).
· Posicionament consolidat de la competència de les
ofertes d’oci i entreteniment (Catalunya en miniatu·
ra, Indoor karting, BCN Paintball Park, el Bosc Ani·
mat...).
· Posicionament consolidat de l’oferta de truisme
cultural dels espais veïns del Baix Llobregat (Parc
Arqueològic de les Mines de Gavà, Termes roma·
nes de Sant Boi, Coves del Salnitre de Collbató, i
referents a Antoni Gaudí en el cas de la colònia
Güell), però sobretot Sitges i Barcelona.
· La imatge de Castelldefels està més relacionada
amb la oferta de sol i platja i amb l’oci nocturn que
al turisme cultural.
· Imatge urbana desordenada visualment
· Els productes de turisme culturals són poc compe·
titius en època de crisi.
10
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El concepte GESTIÓ es defineix com l’acció de de·
senvolupar les competències funcionals necessàries
en finançament, infraestructura, tecnologia, recursos
humans, logística, mercat i serveis que són necessa·
ris per a desenvolupar, en aquest cas, un servei, el
de convertir el conjunt d’instal·lacions industrials del
Castell en un equipament de turisme cultural.
És important tenir clar el model, d’organització i de
gestió; també els àmbits de la gestió.
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2.1. Els models d’organització
Per a la organització de Centres d’interpretació,
museus, col·leccions i patrimoni en general, existei·
xen diferents sistemes d’organització en funció de
la titularitat:

del Museu de la Ciència gestionat per la fundació
“la Caixa” o el Museu del Ferrocarril de Vilanova
i la Geltrú gestionat per la Fundació Ferrocarriles
Españoles, de Renfe.

A.Formes d’organització de museus privats
La persona física: un museu pot ser titularitat
d’una persona física i ser gestionat directament per
aquesta. És el cas de petits museus particulars
L’associació és una agrupació de persones, ano·
menades membres o socis, que s’han unit voluntà·
riament per a la consecució d’una finalitat comuna
de caràcter no lucratiu. Es el cas de museus de
llarga tradició i petites dimensions.
La fundació és una entitat que es constitueix quan
una o varies persones afecten un patrimoni ala re·
alització, sense afany de lucre, d’una finalitat d’in·
terès general; generalment el patrimoni d’aquesta
fundació aspira a poder mantenir, mitjançant els
rendiments, la institució que es crea. Molt sovint és
el model creat per artistes de gran reconeixement
com és el cas de la Fundació Gala·Dalí, el museu
Agbar de les Aigües o el Museu Futbol Club Bar·
celona, per exemple.
La societat mercantil és una agrupació de per·
sones que apleguen un capital comú amb la fina·
litat d’explotar una empresa i distribuir entre els
seus membres els guanys que obtinguin. No és un
cas molt comú però existeix en exemples com els

B.Formes d’organització de museus públics
Òrgan de l’administració: cadascuna de les ad·
ministracions –local, comarcal, Generalitat, etc.·
pot gestionar directament, o a través d’un òrgan
de la seva estructura, un museu. n museu pot ser
titularitat d’una persona física i ser gestionat direc·
tament per aquesta. Aleshores es gestiona a partir
dels mateixos procediments que la resta de ser·
veis de l’administració:
Personal: pot ser funcionari o laboral, els contrac·
tes dels quals s’hauran de subjectar a la legislació
d’administracions públiques.
Gestió econòmica: Si és un òrgan de l’administra·
ció no compta amb caixa pròpia, i com qualsevol
altre servei de gestió directa està subjecte a fis·
calització prèvia. Dues terceres parts dels museus
locals són gestionats per administracions locals.
Organisme autònom administratiu és una enti·
tat de Dret públic que depèn de una administració
pública i està dotada de personalitat jurídica prò·
pia i de patrimoni i tresoreria propis. En l’àmbit de
l’administració local es creen per acord del Ple de
la corporació i normalment s’estructuren interna·
ment a partir d’un òrgan col·legiat e govern – que
13

PLA DE GESTIÓ
DE CASTELLDEFELS

2

De la naturalesa de les institucions que treballen en el
camp del patrimoni i de la seva gestió. Els models

es sol anomenat junta, consell rector, etc.· i un
director o gerent.
Personal: pot ser funcionari o laboral, els contrac·
tes dels quals s’hauran de subjectar a la legislació
d’administracions públiques.
Gestió econòmica: Es regeix pel Dret administra·
tiu, compta amb caixa pròpia, per la qual cosa la
gestió d’ingressos i pagaments es àgil. Com qual·
sevol altre servei de gestió directa està subjecte a
fiscalització prèvia.
El consorci és una entitat pública de caràcter
associatiu, dotada de personalitat jurídica pròpia i
constituïda per diverses administracions públiques
o per administracions públiques i entitats privades
sense finalitat de lucre. Es una figura idònia per a
la gestió de grans museus o institucions culturals
com per exemple el Gran Teatre d el Liceu. També
trobem aquest model aplicat a exemples més lo·
cals com per exemple el Consorci del Parc Fluvial.
(Font: Lluís Peñuelas, ed., Manual Jurídic dels Museus. Questions pràctiques, Barcelona, Diputació
de Barcelona, 1998).

Conclusions
Atès que el Castell és un bé de titularitat públi·
ca, en aquets cas de l’Ajuntament de Castellde·
fels, es recomana que el model d’organització per
a la nova etapa del Castell de Castelldefels sigui el
d’OAM o Consorci, molt especialment aquesta úl·
tima fòrmula, atesa la gran implicació i compromís
de la Diputació de Barcelona en la restauració del
conjunt monumental.
En qualsevol dels dos casos, l’ens disposa d’un
NIF propi i per tant pot participar en la sol·licitud de
subvencions de manera autònoma a la de les re·
gidories de l’ajuntament. Aquesta particularitat es
especialment competitiva en el cas dels consorcis
que poden accedir a les subvencions de totes les
administracions supramunicipals espanyoles (Di·
putació, Generalitat i Estat) però també a les de la
Unió Europea.
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2.2. Els models de gestió
Existeixen diferents formes de gestió i planificació
dels espais d’interpretació cultural i natural (HIRICA,
2005) que van des de la gestió pública directa a la
gestió exclusivament privada:
·
·
·
·
·
·

Gestió pública directa
Gestió consultiva
Gestió cooperativa
Gestió conjunta
Gestió delegada
Gestió exclusiva privada

· Gestió pública directa
Implica controlar des de l’administració tant el per·
sonal com les activitats i els programes desenvo·
lupats pel centre d’interpretació. Poden existir sub·
modalitats com la gestió exclusivament governa·
mental, en la qual no s’implica altres agents abans
de la presa de decisions, i la gestió consultiva, en la
qual la responsabilitat de donar comptes de la ges·
tió recau sobre una entitat pública que normalment
ha consultat (i pot tenir l’obligació de consultar) al·
tres agents com a condició prèvia per a la presa de
decisions. En el cas d’Andorra, la creació de cen·
tres d’interpretació respon a la política museística
del Ministeri de Cultura, associada a projectes de
dimensió europea, com són els itineraris culturals
de la «ruta de l’hàbitat rural» i «la ruta dels homes

de ferro». Es va contractar la realització del disseny,
amb supervisió controlada, però el personal és de
plantilla i les activitats formen part de la programa·
ció del Servei de Museus de Patrimoni d’Andorra.
· Consorci de gestió pública
Consisteix en la gestió a càrrec d’un consorci mixt
integrat per diverses administracions públiques a
les quals es poden sumar associacions empresari·
als de la zona. És un model participatiu convenient
per integrar els interessos i recursos de tots els
agents del territori. De tota manera, el procés de
constitució d’aquests ens és lent i sol ser necessa·
ri desenvolupar habilitats especials.
· La gestió cooperativa
Es una variació segons la qual les decisions preses
per les entitats públiques requereixen la coopera·
ció d’altres agents per a la gestió i la presa de de·
cisions (especialment en casos que predomina la
propietat pública).
· La gestió conjunta
Es dona quan la responsabilitat de la gestió descan·
sa conjuntament en les entitats públiques i en els
representants d’altres agents no governamentals
que col·laboren junts en la gestió del centre d’inter·
pretació i la presa de decisions. Així per exemple
el Centre d’interpretació de la Cripta de Santa Eu·
15
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làlia, a Mèrida –patrimoni arqueològic· està gestio·
nat pel Consorcio de la Ciudad Histórico·Artística y
Arqueològica de Mérida, una entitat de dret públic,
integrada per la Junta d’Extremadura, el Ministe·
ri d’Educació i Cultura, la Diputació Provincial de
Badajoz i l’Ajuntament de Mèrida. El Consorci té
per objecte la cooperació econòmics, tècnica i ad·
ministrativa entre les entitats que l’integren per a
la gestió, organització i intensificació de les actua·
cions relatives a la conservació, restauració i reva·
lorització de la riquesa arqueològica i monumental
de Mèrida.
· Gestió delegada per licitació o concessió
administrativa
L’administració pública delega la gestió en una o
més organitzacions clarament designades, que
poden ser des de corporacions privades, grups
de població local, ONG, associacions, o empreses
especialitzades en aquestes funcions. Sempre es
recomanable que el procediment sigui mitjançant
licitació o concessió administrativa per un període
d’anys determinat.
Es tracta de procediment més senzill i el més uti·
litzat, el més habitual a Espanya, Itàlia i Portugal
atès que en aquets països la creació dels Centres
d’interpretació patrimonials són gairebé sempre
iniciativa de l’administració local amb l’ajuda admi·
nistracions regionals i fons europeus.

La gestió integral sol materialitzar·se en més o
menys graus, des de la direcció a tots els nivells
professionals, inclosos els serveis de neteja i fins
i tot els de manteniment que, generalment, en
tractar·se de bens públics, s’encarrega a la brigada
municipal o a empreses concessionàries.
Generalment la gestió en règim de concessió dels
centres se sol atorgar després de licitació pública i
les empreses concessionàries que s’han d’ajustar
els pressupostos per guanyar el concurs i que, en
general, solen disposar de pocs recursos més enllà
de les despeses bàsiques. Per això es fa necessa·
ri desenvolupar tot tipus d’activitats i propostes per
ampliar el pressupost final i augmentar el marge
de benefici, generant recursos complementaris
· Franquícia.
Una altra de les alternatives en els models de ges·
tió seria la d’una franquícia de titularitat pública, a
pesar que en certs aspectes pren el caràcter d’una
concessió administrativa (concurs públic o conces·
sió per un període determinat, entre d’altres).
El factor diferencial d’aquest model és el dret a uti·
litzar una marca a canvi de comprometre’s a tre·
ballar en xarxa i seguir un conjunt de criteris de
gestió i de manteniment del prestigi de la marca
preestablerts en el contracte de franquícia.
Lògicament, i donada la novetat d’aquest model de
gestió d’equipaments de titularitat pública, encara
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s’ha d’estudiar a fons el seu encaix jurídic i admi·
nistratiu, així com la viabilitat econòmica d’una xar·
xa d’aquestes característiques.
Aquest és el model que segueix la Ruta dels Ibers
a Catalunya, promoguda des del Museu d’Arqueo·
logia de Catalunya per aglutinar tota una sèrie d’ini·
ciatives promogudes en relació amb el patrimoni
d’època ibèrica, tot i que en aquest cas només es
gestiona la marca i la difusió i per tant des del punt
de vista legal, aquests equipaments no funcionen
exactament en règim de franquícia, però el model
s’hi aproxima. La marca Ruta dels Ibers està con·
trolada pel Museu d’Arqueologia de Catalunya, que
n’exerceix la titularitat, gestiona i controla l’ús de
la marca i les activitats i productes associats. El
paper del MAC és doble: d’una banda, actuar com
a franquiciador garantint la qualitat, assessorant la
posada en marxa i el funcionament de cada cen·
tre associat i coordinant la xarxa. D’altra banda, el
MAC aporta una subvenció per cobrir les accions
de manteniment i promoció de la xarxa, juntament
amb les aportacions dels membres participants,
i gestiona directament equipaments que operen
sota la marca Ruta dels Ibers. Dins d’aquest pro·

2

De la naturalesa de les institucions que treballen en el
camp del patrimoni i de la seva gestió. Els models

grama hi ha el Centre d’interpretació d’Olèrdola, el
Centre d’interpretació dels Ibers a Tivissa o el Cen·
tre d’interpretació de Folgueroles.
La franquícia més potent, més coneguda i més
exitosa, que ultrapassa sens cap mena de dubte el
nostre cas és el de la Fundació Guggenheim que
fou la primera en franquiciar amb èxit el seu con·
cepte de museu a Bilbao, Berlín i Venècia, i que ara
apliquen, el Museu del Louvre (Abu Dhabi i a Lens,
al nord de França) i el Centre Pompidou (a Metz,
a la intersecció entre França, Alemanya, Bèlgica i
Luxemburg).
· Gestió exclusivament privada
La responsabilitat sobre l’àrea descansa exclusiva·
ment en individus, empreses o associacions de ca·
ràcter privat d’un territori o espai que és propietat
seva i sobre el qual decideixen les actuacions que
s’hi faran.

Conclusions
Atès que el Castell és un bé de titularitat pública,
en aquets cas de l’Ajuntament de Castelldefels, es
recomana que el model de gestió a adoptar sigui
alguna de les dues modalitats següents:
· Si s’opta per la fórmula d’organització consorci·
al, es recomanable que l’ens porti directament
la gestió amb la contractació o assignació de
personal específic per a les diferents àmbits de
gestió (conservació, difusió i comunicació, etc.),
tot i que sempre es poden subcontractar fun·
cions específiques (neteja, servei monitoratge,
vigilància, etc.). a les quals es poden sumar as·
sociacions empresarials de la zona. La figura de
la direcció i/o de la gerència és però clau i vincu·
lada a l’èxit del projecte.
· Gestió delegada per licitació o concessió admi·
nistrativa a empresa o empreses especialitzades.
Qualsevol que sigui el model d’organització escollit
s’ha de formalitzar en un document que el defineixi,
és a dir:
· Els estatuts fundacionals que regulen el seu fun·
cionament i estableixen els seus objectius, les
funcions dels seus membres i el sistema de fun·
cionament.
· Adjudicació de recursos humans
· Pressupost de funcionament.
17
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3.1. Gestió de la protecció patrimonial
El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamen·
tals de la trajectòria històrica i d’identitat d’una col·
lectivitat nacional. Els béns que l’integren constituei·
xen una herència insubstituïble, que cal transmetre en
les millors condicions a les generacions futures. La
protecció, la conservació, l’acreixement, la investiga·
ció i la difusió del coneixement del patrimoni cultural
és una de les obligacions fonamentals que tenen els
poders públics. La Generalitat de Catalunya, d’acord
amb l’article 9 de l’Estatut d’autonomia i sens perju·
dici de les competències que l’article 149.1.28 de la
Constitució assigna a l’Estat, té competència exclusi·
va en aquesta matèria. Els Ajuntaments, d’acord amb
la legislació local i amb aquesta Llei, assumeix impor·
tants atribucions de protecció del patrimoni cultural
local, dins l’esfera de les seves competències.
S’estableixen tres categories de protecció, comu·
nes a béns mobles, immobles i immaterials: els béns
culturals d’interès nacional, els béns catalogats i la
resta de béns integrants de l’ambli concepte de patri·
moni cultural. S’atribueix al Govern de la Generalitat
la facultat de declarar els béns culturals d’interès na·
cional, la categoria de protecció de major rang, que es
correspon amb la dels béns d’interès cultural definida
per l’esmentada Llei del patrimoni històric espanyol.
En el cas del Castell de Castelldefels ens referim a
un Bé Cultural d’Interès Nacional.

Les bones pràctiques
Evidentment no n’hi ha prou amb la protecció legal;
tant o més important, sobretot quan hi ha la valuosa
oportunitat de la difusió i de la gestió del bé, apli·
car unes normes de clar sentit comú encaminades
a la conservació de tot tipus de patrimoni; bona part
d’aquestes recomanacions són preventives:
· Garantir la neteja del Castell de tota mena de dei·
xalles i de vegetació invasora.
· Delimitar de manera clara les zones accessibles
als visitants i les zones protegides.
· Informar, per diferents sistemes – visuals, orals i es·
crits· de la fragilitat del patrimoni i de la necessitat
de que la seva conservació tingui la col·laboració
de tothom, i molt especialment dels usuaris de la
instal·lació patrimonial.
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LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Article 25
Deure de preservació i manteniment
1 Els propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors de béns culturals d’interès
nacional o béns catalogats els han de preservar i mantenir per assegurar la inte·
gritat de llur valor cultural. L’ús a què es destinin aquests béns ha de garantir·ne
sempre la conservació.
2 Els béns culturals d’interès nacional i els béns catalogats no poden ésser destruïts.
3 Els propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors de béns culturals d’interès
nacional o béns catalogats han de permetre l’accés dels especialistes als dits
béns, per tal que puguin estudiar·los i catalogar·los convenientment.
Article 35
Criteris d’intervenció
1 Qualsevol intervenció en un monument històric, un jardí històric, una zona arqueològi·
ca o una zona paleontològica d’interès nacional ha de respectar els criteris següents:
a) La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé han
de respectar els valors que van motivar la declaració, sens perjudici que pugui
ésser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i materials contemporanis per a la mi·
llor adaptació del bé al seu ús i per a valorar determinats elements o èpoques.
b) S’ha de permetre l’estudi científic de les característiques arquitectòniques, histò·
riques i arqueològiques del bé.
c) S’han de conservar les característiques tipològiques d’ordenació espacial, volu·
mètriques i morfològiques més remarcables del bé.
d) És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els casos
en què s’utilitzin parts originals, i de fer·hi addicions mimètiques que en falsegin
l’autenticitat històrica.

e) És prohibit d’eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la degradació
del bé o que l’eliminació en permeti una millor interpretació històrica. En aquests
casos, cal documentar les parts que hagin d’ésser eliminades.
f) És prohibit de col·locar publicitat, cables, antenes i conduccions aparents en les
façanes i cobertes del bé i de bastir instal·lacions de serveis públics o privats que
n’alterin greument la contemplació.
2 Les intervencions en els conjunts històrics d’interès nacional han de respectar
els criteris següents:
a) S’han de mantenir l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les caracte·
rístiques generals de l’ambient i de la silueta paisatgística. No es permeten modi·
ficacions d’alineacions, alteracions en l’edificabilitat, parcel·lacions ni agregacions
d’immobles, excepte que contribueixin a la conservació general del caràcter del
conjunt.
b) Són prohibides les instal·lacions urbanes, elèctriques, telefòniques i qualssevolal·
tres, tant aèries com adossades a la façana, que s’han de canalitzar soterrades.
Les antenes de televisió, les pantalles de recepció d’ones i els dispositius similars
s’han de situar en llocs en què no perjudiquin la imatge urbana de part del con·
junt.
c) És prohibit de col·locar·hi anuncis i rètols publicitaris. Els rètols que anuncien serveis
públics, els de senyalització i els comercials han d’ésser harmònics amb el conjunt.
3 El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els
entorns de protecció dels béns immobles d’interès nacional no poden alterar el ca·
ràcter arquitectònic i paisatgístic de l’àrea ni pertorbar la visualització del bé. En els
entorns dels immobles d’interès nacional és prohibit qualsevol moviment de terres
que comporti una alteració greu de la geomorfologia i la topografia del territori i
qualsevol abocament d’escombraries, runa o deixalles.
(Font: Informació extreta de la LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cul·
tural català (DOGC núm. 1807 d’11.10.1993)
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3.2. Gestió de la difusió i de captació de visitants

Gestió de la difusió
Dins d’una institució patrimonial/museística que té
com a missió difondre els valors del patrimoni històric
i monumental però també fer·ho de manera sosteni·
ble i com a motor de desenvolupament econòmic i
cultural del seu territori d’influència, la difusió és fo·
namental. Cal donar a conèixer el CdI del Castell de
Castelldefels de la millor manera possible i amb la
màxima eficiència en la comunicació, i la difusió d’un
centre s’inicia molt abans de la seva inauguració per
aquest motiu proposem una sèrie d’accions:

Accions relacionades amb la fase de
projecte, planificació i obres
· Tot el que afecta al patrimoni públic, en qualse·
vol de les seves fases de desenvolupament, me·
reix ésser conegut, i els responsables públics dels
béns i els programes culturals han d’informar.
· La web municipal es un bon mitjà per fer·ho de ma·
nera fàcil, directa i també continuada.
· Els projectes, un cop aprovats, és convenient que
es presentin de manera pública.
· Iniciada la fase d’obres es recomanable la pràcti·
ca, sempre exitosa però no exempta de dificultats
(s’han d’organitzar bé, de manera puntual, i amb
la col·laboració dels tècnics de l’obra que han de

marcar les característiques del itinerari), de les vi·
sites d’obres: Obert per obres és tota una declara·
ció d’intencions.

Accions relacionades amb la inauguració/posada en funcionament
· Creació d’una pàgina WEB específica on també hi
constin els seus enllaços amb la pàgina web de
l’ajuntament i amb les entitats amb les que hi tin·
gui algun conveni de col·laboració. Actualment les
pàgines web dels serveis són fonamentals per la
seva difusió, per tant aquesta ha d’oferir la màxi·
ma informació possible: horaris, tarifes, serveis que
s’ofereixen, notícies, etc. Cada cop més els visitants
assoleixen els llocs de visita des de l’espai familiar
i amb Internet, i en funció dels imputs publicitaris
que prèviament han rebut.
· Edició de materials d’informació de l’acte de inau·
guració i de les condicions d’obertura: invitacions,
fulls de mà, pòsters, publicitat a nivells de mitjans
de comunicació locals i comercals, etc.
· Organització de Jornades de portes obertes per a
diferents col·lectius locals i comarcals: prescriptors
locals, col·lectius culturals, sector turístic,mitjans
de comunicació, etc.
· Informació als mitjans de comunicació: notes de
premsa dossiers de premsa i visites guiades.
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Accions relacionades amb la captació de visitants
· Disseny i edició de materials de difusió bàsics: fulls de mà per a la difusió massiva, díptics/díptics per al visitant.
· Jornada de portes obertes per sectors i amb oferta específica del producte a Castelldefels i a la zona d’in·
fluència: Oficines de Turisme de la zona, establiments turístics (Allotjaments, Gremi d’hostaleria, Agroturisme,
Càmpings...) i a la resta d’equipaments turístics de la comarca del Baix Llobregat.
· Publicitat als mitjans de comunicació de la comarca (Baix Llobregat) i a la seva àrea d’influència.
· Elaboració i publicació de materials didàctics per a les escoles i accions de comunicació específiques, etc.
La inversió en restauració i en implementació mu·
seogràfica del CdInterpretació ha de justificar·se
amb un èxit de visitants que són la principal garan·
tia de gestió i funcionament sostenible.
No n’hi ha prou en restaurar, condicionar, projectar
i produir un centre d’interpretació; s’ha de comunicar
la seva existència, característiques, singularitats, ho·
raris, modalitats de visita, oferta complementaria, etc.,
és a dir es imprescindible dotar al centre d’un Pla de
Comunicació específic que tingui com objectius:
·
·
·
·
·
·
·

Aconseguir notorietat
Informar
Millorar la imatge
Crear i modificar actituds
Persuadir a la visita
Recordar que s’ha de fer la visita
Personalitzar la visita

És prioritari iniciar el procés de reflexió a l’entorn
de la denominació del Centre d’Interpretació del
Castell de Castelldefels atès que:
· El Castell de Castelldefels és tot el conjunt monu·
mental
· El Centre d’Interpretació de la Pirateria s’ubica a
la planta baixa i a l’interior de l’església.
· Es preveuen altres funcions i usos per a la res·
ta de plantes del conjunt monumental que també
requeriran d’una comunicació específica, molt es·
pecialment la línia de negoci, pe`ro també la fun·
ció cultural i representativa/institucional.
També es molt important el tema e la imatge i la
marca que es concreta en:
· Logotip
· Eslògan
· Posicionament (per atributs, serveis, per usuaris,
per l’experiència, en relació a ...)
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La captació de visitants
Per a la oferta de turisme cultural es prioritari fer una
segmentació de públics i en el cas que ens ocupa els
públics prioritaris són:
· Públic individual nivell mig·alt (públic familiar, gent gran
amb capacitat adquisitiva i interessos culturals, etc.)
· Públic cultural organitzat (associacions, clubs, etc.)
· Públic cultural organitzat per agències i tour ope·
radors
· Públic escolar
· Públic cultural especialitzat
· Públic atret per tallers i activitats especialitzades
· Públic especials
Quadre amb les estratègies del públic (usar la
gamma de colors blaus del dossier però seguint les
mateixes intensitats)
· Prioritzar: Públic individual (prioritzant el famili·
ar). Aquest és el segment de públic preferencial,
fonamentalment per la seva propensió a gaudir
d’experiències noves, i pel nivell mitjà de despesa
per persona.
· Potenciar: Públic organitzat (col·lectius, públic
d’agència i públic escolar). A partir d’un pla de

màrqueting i de captació de visitants cal donar a
conèixer el Centre d’Interpretació de la Pirateria a
aquests segments de públic, que t’asseguren una
gran afluència de visitants.
· Aprofitar: Públics específics (col·lectius culturals
en general i d’història en particular) i públics cap·
tius (residents i turistes de Castelldefels). Aquests
són públics que el Castell tindrà igualment i per
tant impliquen poca gestió de captació. Es tracta
de satisfer·los i, d’alguna manera fidelitzar·los (so·
bretot els públics específics).
· Gestionar: Visitants singulars, prescriptors, veus
de referència en el camp del patrimoni. Aquesta
és una tipologia de visitants que implica una ges·
tió molt específica. Per tant, gestionar·los vol dir
incentivar·ne la visita i sobretot, intentar satisfer·los
especialment. Són públics molt fidelitzables que
donaran una bona imatge del CdI i es podran con·
vertir en els seus ambaixadors.
· Controlar: Els públics que no fan consum cultural
i que només visiten el CdI quan es fan activitats
gratuïtes.
· Abandonar: Segment de públic que només viatja
a Castelldefels buscant oci nocturn.
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Els visitants
Visitant individual
Es planteja com un segment bàsic, tant per la quanti·
tat prevista d’afluència, com pel seu nivell de despe·
sa. El públic individual és una categoria que abraça
una àmplia llista de subgrups (d’edats, de nivells eco·
nòmics, de motivacions, etc.), per bé que les fórmules
de captació són comunes i d’aquí que sigui natural
agrupar aquests subgrups per categories. El PLA
DE MARQUETING TURISTIC OPERATIU I PLA DE
NEGOCI PER AL CONSORCI CASTELLDEFELS
TURISME elaborat el 2008 per Chias Marketing Sis·
tem, SL, aconsellar fer esforços per captar i fidelitzar
aquetes categories de públic.
· Públic familiar. Fan molt turisme de platja. Sobretot
durant les vacances de setmana santa i d’estiu. A
vegades es reuneixen en grups de famílies. Fan
escapades de dia, però també sortides amb per·
noctacions. Es mouen bàsicament a la recerca
d’experiències noves i suggestives. Necessiten
ocupar els fills en activitats que els agradin. Consu·
meixen de tot i en tot moment, i molt especialment
consumeixen productes que puguin compartir amb
els seus fills.

· Jubilats amb temps lliure i motivacions culturals.
Cada dia n’hi ha més, i cada dia tenen un nivell
cultural més alt i majors motivacions per fer des·
plaçaments. Aquest és un públic que caldrà tenir
molt en compte. A part, cada dia més és un públic
que ajuda a desestacionalitzar la demanda, ja que
es pot permetre sortir en temporada baixa ( s’ha de
tenir en compte que entre setmana també sol ser
temporada baixa).
Dels 1.347.000 visitants (417.000 turistes, 30.000
segones residencies i 900.000 excursionistes) que
van desplaçar·se fins a Castelldefels l’any 2008:
· 48% eren espanyols
35%: Catalans
50%: Madrilenys, Valencians i andalusos
Hi han nínxols de mercats per actuar:
· A Catalunya: l’àrea metropolitana i les comar·
ques interiors de Lleida i de Barcelona
· A les comunitats autònomes sense mar, especial·
ment Aragó, la Rioja i Navarrà, i també Euskadi. *
* (Font: PLA DE DESENVOLUPAMENT I PLA DE COMPETITIVITAT PER A LA CREACIÓ DE PRODUCTES I PROJECTES TURÍSTICS, Chias Marketing Sistems, SL, 2008)
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Tots ells, són públics atents a la informació de lleu·
re i d’oci que ofereixen revistes especialitzades de
gran difusió i els mitjans de comunicació en general;
reaccionen davant de propostes suggestives (esde·
veniments, productes, activitats), oberts a experimen·
tar ofertes noves, i més que el destí els interessa so·
bretot les propostes, etc. Es mouen per motivacions,
per interessos, per temes, per recomanacions...
· Turistes. Públic internacional que fa descoberta
del territori, o que es mou atret per una determina·
da destinació. Viatja pel seu compte. Mira i segueix
les guies turístiques, i tria sobretot els elements
amb més estrelles. El turista de Castelldefels tria
aquesta destinació pel sol i la platja, per la seva
proximitat amb Barcelona, i per les activitats es·
portives i d’oci que s’hi poden realitzar. Per aquest
motiu s’ha de posicionar la oferta del Castell ha de
ser una opció més a realitzar, de fet la millor opció
cultural de la ciutat. També serà una opció a tenir
en compte quan faci mal temps.
Dels 1.347.000 visitants (417.000 turistes, 30.000
segones residencies i 900.000 excursionistes) que
van desplaçar·se fins a Castelldefels l’any 2008*:
52% eren turistes europeus
23% Francesos
10% Britànics
6% Italians
5% Alemanys

(*Font: PLA DE DESENVOLUPAMENT I PLA DE COM·
PETITIVITAT PER A LA CREACIÓ DE PRODUCTES I PRO·
JECTES TURÍSTICS, Chias Marketing Sistems, SL, 2008)

Captació
· WEB: cada vegada més els visitants trien el seu
destí des de casa i via Internet.
· Publicitat. Pels diversos canals de difusió de la pu·
blicitat i en funció del pressupost esmerçat.
· Publicity. Notorietat atorgada pels mitjans de co·
municació.
· Boca·orella (prestigi). Determinat per la qualitat de
servei i els nivells de satisfacció.
· Públic atret per esdeveniments concrets. En aquest
sentit és determinant l’organització d’esdeveni·
ments (fires, festes, etc.) que renovin la notorietat
del complex.
· Guies turístiques.
· Rutes (actualment el Castell forma part de la ruta
taronja ofertada per l’Ajuntament de Castellde·
fels, cal vincular·lo també amb rutes de més llarg
recorregut)
· Xarxes temàtiques, catàlegs diversos (per exem·
ple, el de Turisme Total).
· Acords amb la xarxa d’establiments de l’entorn del
Baix Llobregat (informació als hotels, restaurants,
agroturisme, etc.)
· A través de les oficines de turisme (des del Palau
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Robert, fins a les oficines locals del territori).

Motivacions
· Cultural. Visitar un Centre d’Interpretació de la Pi·
rateria amb una proposta suggeridora, innovadora
i interactiva.
· Lleure i oci: Passar un dia fantàstic (oci). El Centre
d’Interpretació tindrà els al·licients necessaris per
passar un bon dia.

Repercussió econòmica
· Taquillatge. És fonamental per al manteniment dels
serveis personals del complex.
· Cafeteria. Alt consum lligat a la quantitat de fre·
qüentació d’aquest públic.
· Botiga. Alt consum lligat a la quantitat de freqüen·
tació d’aquest públic.

Visitants culturals organitzats
(associacions i grups culturals)
Aquesta tipologia és configurada per associacions,
organismes públics que organitzen sortides o viatges,
grups organitzats, col·lectius, etc. de Catalunya.

Captació
· Captació directa, mitjançant una feina constant de
descoberta i contractació. El punt de partida són
bases de dades ja verificades en altres experièn·
cies i llistats. El contacte directe es fa combinant
mailing, mailing per correu electrònic, telemàr·
keting i visites personalitzades. És fonamental la
seva fidelització mitjançant un sistema periòdic de
comunicació (News d’Internet i trameses periòdi·
ques d’informació en paper). En aquest sentit és
una tasca del servei d’informació identificar els
grups que vénen per iniciativa pròpia per afegir·los
a la cartera de futurs clients (repetició).
Afecta positivament, sobretot a l’etapa incial fruit
de la notorietat assolida pel Centre d’Interpretació
a través dels mitjans de comunicació (publicitat i
publicity) i per l’influencia dels primers visitants que
són sempre els millors prescriptors (una persona
convenç i arrossega el grup). Igualment és fona·
mental el poder d’atracció d’aquests col·lectius per
esdeveniments concrets.

Motivacions
· Oci i lleure: Passar un dia fantàstic en un entorn
agradable per la temperatura, el servei, l’entorn, la
gastronomia i la qualitat i la proposta cultural
· Espectacularitat del lloc i de l’oferta (ha d’agradar
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fàcilment al visitant, per l’ambient, per l’entorn, pels
recursos aplicats, etc.). La visita ha de ser una ga·
rantia d’èxit (satisfacció) per a l’agència i ha de ser
competitiva quan a preu i en oportunitats de cre·
ació de paquet (restaurants) i zona d’aparcament
(per autocar)

Repercussió econòmica
· Taquillatge: És fonamental per als ingressos per
entrades.
· Cafeteria: Consum important. Directament pro·
porcional al flux de públic.
. Botiga: Compra compulsiva de productes de baix
cost (gadgets)

Visitants culturals organitzats per
agències
És un públic que fa viatges programats mitjançant
agència.
· Una part d’aquest públic és intern, i funciona so·
bretot en temporades intermitges. Agències espe·
cialitzades munten sortides de dia que visiten els
llocs més emblemàtics de Catalunya.
· Durant l’estiu, aquestes agències organitzen ex·
cursions per al turisme internacional que fa esta·
des a Catalunya (bàsicament Barcelona i costa)
i al públic espanyol que fa viatges programats a
Catalunya. Interessen per la seva gran capacitat i
força desestacionalitzadora.

Captació
Intermediació amb agències i operadors turístics que
treballen a Catalunya en aquesta línia. S’han de te·
nir en compte diverses estratègies com per exemple;
organitzar visites dels responsables de les agències
i oferir·los la possibilitat de “tastar” un dia al Centre
d’Interpretació de la Pirateria.
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Motivacions
· El tema de la pirateria i les propostes museogràfi·
ques innovadores com a bloc d’interès.
. Oferta de qualitat a nivell de continguts i de servei
. Espectacularitat del lloc i de l’oferta (ha d’agradar
fàcilment al visitant, per l’ambient, per l’entorn, pels
recursos aplicats, etc.). La visita ha de ser una ga·
rantia d’èxit (satisfacció) per a l’agència i ha de ser
competitiva quan a preu i en oportunitats de cre·
ació de paquet (restaurants) i zona d’aparcament
(per autocar)

Repercussió econòmica
· Taquillatge. Important pel volum hipotètic que pot
tenir aquest segment en el futur.
· Cafeteria. Consums determinats pel volum d’aflu·
ència.
. Botiga: Compra selectiva de productes tematitzats,
agroalimentaris, etc.

Visitants escolars
Públic de tots nivells: Infantil, Primària, Secundària i
Batxillerat de les escoles catalanes. Es fonamenta
en programar visites interessants, amb una variada i
segmentada oferta en funció del currículums esco·
lars i amb l’interès dels mestres (i alumnes de més

edat). Així, per exemple, serà important concebre crè·
dits de síntesi interessants i innovadors per als alum·
nes d’ESO.
Cal pensar també en el segment creixent d’ense·
nyament d’adults, mòduls professionals, etc. Els grups
amb característiques especials (amb minusvàlues) es
tracten en un altre segment diferenciat.

Captació
· Captació directa. Relació directa amb les esco·
les (mailing, telemàrqueting, jornades de portes
ofertes, visites personalitzades, invitació d’estada
promocional als directors o responsables dels cen·
tres educatius, mestres –amb lideratge–, etc).
· A través dels canals de comunicació d’aquest públic
(revistes especialitzades, associacions de mestres,
etc.) i molt especialment via Centre de Recursos
Pedagògics i rigor en l’oferta proposada.

Motivació
· El concepte general del CdI de la Pirateria com a
espai d’experimentació, un espai idoni per fer esta·
des de dia.
· La didàctica més treballada, com a element clau
de diferenciació en relació amb la multiplicitat de
propostes existents actualment a Catalunya.
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· La possibilitat de treballar una temàtica inèdita en les
propostes escolars, la pirateria a la costa catalana.
· L’entorn, les instal·lacions, els serveis. S’ha de tenir
molt present la zona de pícnic, no només pels es·
colars sinó també pel públic familiar.

Repercussió econòmica
Bàsicament orientada al manteniment dels serveis
de visita i didàctics entre setmana (Servei Didàctic).
Desestacionalitza els fluxos, i provoca una ocupació
de les instal·lacions entre setmana. Es un canal d’in·
troducció del públic familiar (el nen convençut i satis·
fet porta a la família).

Visitants especials
Formarien un subgrup dins l’apartat de grups, i públic
escolar, caracteritzat per l’adaptació dels programes
a les minusvalideses dels diferents col·lectius: Perso·
nes amb sordesa, Persones amb problemes visuals,
Persones amb minusvalideses físiques i psíquiques.
Adaptar part dels programes pedagògics a
aquests col·lectius pot ser interessant des de dos
punts de vista:
· El posicionament social de l’equipament.
· Treballar amb col·lectius difícils, però fidels (i relati·
vament quantiosos)
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Captació
· Contacte directe amb organitzacions, escoles, etc.,
que treballen amb persones d’aquests col·lectius.

Motivació
· Hi ha una mancança molt evident d’oferta adreça·
da a aquests col·lectius. De manera que una oferta
ben plantejada (i treballada conjuntament amb res·
ponsables d’aquestes organitzacions) tindria èxit i
una gran continuïtat.

Repercussió econòmica

La inversió en restauració i en implementació mu·
seogràfica del CdInterpretació ha de justificar·se
amb un èxit de visitants que són la principal garan·
tia de gestió i funcionament sostenible.
No n’hi ha prou en restaurar, condicionar, projectar
i produir un centre d’interpretació; s’ha de comu·
nicar la seva existència, característiques, singu·
laritats, horaris, modalitats de visita, oferta com·
plementaria, etc., és a dir es imprescindible dotar
al centre d’un Pla de Màrqueting específic que,
vinculat al Pla de Màrqueting turístic operatiu i Pla
de Negoci per al Consorci Castelldefels Turisme,
pugui atendre a les necessitats i singularitats del
nou equipament.

· Ajuda a mantenir els serveis dels complex
· Aporta un plus d’imatge a l’ajuntament de Caste·
lldefels.
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3.3. Gestió de visitants

La informació als visitants

Justificació de l’horari

Els equipaments públics han de disposar d’un horari
d’atenció als visitants aprovat pel plenari del consorci
i publicat al DOG i BOP. L’horari ha de figurar també
als materials de difusió i comunicació (fulls de mà,
tríptics, pàgina web, publicitat, etc.).
Els horaris han de figurar en un lloc visible a l’en·
trada de l’edifici, visibles fins i tot quan l’equipament
resta tancat; per tant s’ha de preparar una senyalèti·
ca informativa que es recomana que s’instal·li a l’ex·
terior de l’edifici i a l’entrada del Castell.

Un horari d’estiu diferent al d’hivern per ajustar·se
a les condicions climatològiques i de llum solar. Cal
tenir en compte que l’estiu és la temporada alta de
turisme a Castelldefels, per tant s’ha d’aprofitar al
màxim aquesta possible afluència visitants. Es pre·
veu que l’hivern es el període on predominaran els
visitants en grup, especialment agències de viatges,
autocars de gent gran, i escoles. Per tant amb la fi·
nalitat de minimitzar les despeses s’escurça l’horari
de visites atès que via concertació es poden aten·
dre totes les demandes; en aquets sentit, per tant,
es proposa atendre als grups a la carta, una atenció
que ha d’anar ponderada en funció de l’afluència de
visitants individuals. A tall d’exemple:
· Es poden desviar autocars de gent gran a la tar·
da atès que hi ha poca oferta d’establiments amb
aquets horari d’obertura.
· Les escoles es poden atendre fins a les 16h per
tal de garantir que puguin fer la visita dins l’horari
escolar, inclòs el transport.
· S’han de premiar les hores punta (amb servei i/o
amb preus competitius per evitar aglomeracions
de públics)

Proposta d’horari
Horari públic individual
Horari d’hivern
Laborables:
· De dimarts a divendres: De 10 a 15h
· Caps de setmana i festius: De 10h a 17h
Horari d’estiu
Laborables: De dimarts a divendres: De 10 a 19h
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Castelldefels és una ciutat turística, tenint en compte
que els estrangers són fidels als seus horaris i po·
ques vegades s’adapten als horaris locals, proposem
que a l’estiu l’horari sigui continuat.
· En el cas que s’estableixi un servei de bar/restau·
rant en un futur aquest oferirà el servei de dinar i
per tant el CdI s’haurà de mantenir obert i realitzar
jornada intensiva.
· Cal tenir en compte que depenent de la de·
manda aquests horaris hauran de ser revi·
sats un cop posat en funcionament el CdI.

Anàlisi i proposta de tarifes
Per poder fer una proposta de tarifes pel CDI del
Castell de Castelldefels cal conèixer les propostes
que en aquets sentit fan els diferents museus i cen·
tres d’interpretació visitables de la comarca del Baix
Llobregat i del Garraf i dels 10 museus més visitats
de Catalunya.

		 i Centres d’interpretació del Baix Llobregat
Museus
Parc Arqueològic Mines de Gavà

				
Museu Agbar, Cornellà del Llobregat
		

Colònia Güell, Santa Coloma de Cervelló
Catalunya en miniatura, Torroelles de Llobregat
Coves del salnitre, Collbató

4€
10 €
11€
7€

Museu Can Tinturé, Esplugues de Llobregat

2,5€

Pujol i Basius, La Rajoleta, Esplugues de Llobregat

2,5€

Museus i Centres d’interpretació del Garraf
Museu Cau Ferrat, Romàntic i Mar i Cel, Sitges
(abonament pels tres)
Museu del Ferrocarril, Vilanova i la Geltrú

			
Biblioteca·Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú
					

Centre d’Interpretació del Romanticisme, Vilanova i la Geltrú

6,40 €
5€
3€
12,80€

Els museus més visitats de Catalunya durant el 2009
Museu Picasso de Barcelona

9€

Museu
del Barça
			

17€

Fundació Joan Miró

		
Teatre·Museu
Dalí de Figueres

		
		

7,30 €

8,5 €
11€

				
Museu
Nacional d’Art de Catalunya

8,5€

Museu d’Art Contemporani de Barcelona

7,5€

Museu Marítim de Barcelona

2,5€

Tresor de la Catedral de Girona

5€

Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona

6€

Centre d’Interpretació del Parc Güell
Museu de Montserrat

Entrada gratuïta
6,50€
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Proposta de tarifes pel Centre d’Interpretació del Castell de Castelldefels
PROPOSTA 1:
Visita CdI de la Pirateria: 9 €
Visita Castell: 5€
Entrada combinada: 12 €
Taller educatiu (escoles): 4€
Entrada reduïda (·30%): Jubilats, Estudiants,
Grups superiors a 20 persones, Menors de 5 a
12 anys
Visita CdI Pirateria: 6,30 €
Visita Castell: 3,5€
Entrada combinada: 8,5 €
Entrada gratuïta: Menors de 5 anys

PROPOSTA 3:
Visita CdI de la Pirateria: 7 €
Visita Castell: 3 €
Taller educatiu (escoles): 4 €
Entrada combinada: 8 €
Entrada reduïda (·30%): Jubilats, Estudiants,
Grups superiors a 20 persones, Menors de 5
a12 anys
Visita CdI Pirateria: 4,90 €
Visita Casteell: 2,10 €
Entrada combinada: 5,60 €
Entrada gratuïta: Menors de 5 anys

PROPOSTA 2:
Visita CdI de la Pirateria: 8 €
Visita Castell: 4 €
Taller educatiu (escoles): 4€
Entrada combinada: 10 €
Entrada reduïda (·30%): Jubilats, Estudiants,
Grups superiors a 20 persones, Menors de 5 a
12 anys
Visita CdI Pirateria: 5,60€
Visita Castell: 2,80 €
Entrada combinada: 7 €
Entrada gratuïta: Menors de 5 anys
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Serveis complementaris d’atenció
als visitants
Bar/Vending
És recomanable que l’equipament ofereixi un servei
de bar, en el cas que no sigui possible s’ha d’oferir
als visitants la possibilitat d’aconseguir productes bà·
sics a partir de màquines de vending. S’aconsella que
aquestes màquines ofereixin els productes següents:
· Cafè, cafè amb llet i te, entre d’altres (especialment
a l’hivern i orientades al públic adult)
· Begudes refrescants de llauna i aigua (especial·
ment importants a l’estiu)
· Llaminadures (Bosses de patates, galetes, xocola·
tines, caramels, etc)

Botiga
Aquest és un dels espais que té especial interès per
al públic. Tot i que acompanyada de la recepció la
botiga ha de ser visualment atractiva i els productes
han de ser innovadors, enginyosos i relacionats amb
la imatge del museu. (Aquest tema està desenvolu·
pat al punt 06 Proposta de Marxandatge)

Requeriments bàsics d’atenció a l’usuari
Al ser un edifici d’accés de lliure concurrència aquest
ha de disposar de tots els elements de seguretat
que la normativa exigeix. Al ser un edifici remode·
lat seguint un projecte arquitectònic ben definit al·
guns d’aquests punts ja han d’haver estat resolts per
l’equip tècnic responsable de l’execució material de
l’obra (sortides d’emergència, extintors, rampes, ac·
cés minusvàlids, llums d’emergència, alarmes, etc.)

Accessibilitat per a persones
amb minusvalidesa
Es calcula que el 10% de la població està afectada
per alguna discapacitat i que la xifra augmentarà pro·
porcionalment a l’augment de l’envelliment de la po·
blació. Aquesta població envellida destacarà per un
altre fet, el de ser més culta, ja que van desapareixent
les generacions que no van tenir accés a l’ensenya·
ment o que no van assolir els nivells bàsics.
Per tant, en un futur molt proper, el nombre d’usua·
ris d’edat avançada susceptibles de visitar els museus
augmentarà exponencialment. Per això es important
tenir solucionats, des del primer moment, els temes
de circulacions i també el de confort.
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Els discapacitats i les persones grans no són les
úniques que necessiten poder accedir de manera cò·
moda als centres d’interpretació i museus; a aquest
grup bàsic s’hi ha d’afegir els nens, les embarassa·
des, les persones de baixa estatura i les persones
lesionades. Si els equipaments culturals són confor·
tables per a ells i elles, ho són per a tothom, també
per a les persones que simplement, i per raons dife·
rents, estan cansades. L’accessibilitat no és cara si
aquesta s’aborda des de la fase de disseny, i el que
és més important, no s’ha de reduir a la presència de
rampes i ascensors, a l’absència de barreres arqui·
tectòniques que limitin l’accés físic al museu; també
té a veure amb l’accés als seus continguts, és a dir
a les vitrines, als textos, als objectes, a les imatges,
per exemple.
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La visita, itineraris i reptes
Condicionants de l’entorn
· És molt important definir l’entorn i els seus possi·
bles impactes (per exemple per aconseguir apar·
cament). Hi ha conceptes subjectius i experièn·
cies diferents: que representa la saturació per un
turista aïllat?, per un que forma part d’un grup?,
quan un o altre trobarà l’experiència insuporta·
ble?... quina es la capacitat de càrrega psicològica
del visitant?, i quina es la capacitat de tolerància
de les poblacions locals?. No podem obviar el fet
que els ciutadans de Castelldefels que viuen a la
zona de muntanya estan més protegits de l’impac·
ta de visitants que els que ho fan a la zona de la
platja i al centre urbà.
· L’índex d’irritació de les poblacions locals vers la
pressió turística es mesura en gradació que va de
l’eufòria a l’apatia, a la contrarietat i a l’antagonis·
me. I no cal dir que la rapidesa i l’encert en el mun·
tatge de les infraestructures d’acolliment és, sens
dubte, molt important pel que fa a l’adaptació o el
refús per part de la població resident. I cal dir·ho,
la sensació de saturació i la capacitat d’ adaptació
del ciutadà al fenomen turístic està en estreta cor·
relació amb el seu nivell de dependència respecte
als ingressos turístics.

· Per tant cal prendre mesures que es poden agru·
par en quatre apartats:
· Prohibir activitats recreatives que tinguin impac·
tes negatius sobre l’equipament i el patrimoni
. Garantir el compliment de la normativa de circu·
lació i aparcament a la zona propera al recinte
del castell.
· Crear punt calents, espais amplis i oberts capa·
ços de suportar densitats de vehicles i preveure
la infraestructura bàsica (senyalització informa·
tiva i preventiva, papereres, etc.)
· Informar adequadament als visitants de les ca·
racterístiques del centre que visitaran en destí:
en aquest sentit la Web és importantíssima
. Conèixer els visitants i els seus comportaments
(individuals i grups, nacionals o estrangers, cos·
tums alimentaries i llengua de comunicació)
. Qualitat en l’acolliment: tant pel que fa als ser·
veis bàsics (WC, consignes, zones de descans
i d’ombres, etc.) com a la qualitat en l’atenció i
informació per part del personal. En moments
de màxima afluència es pot instal·lar un segon
punt d’informació i venda a la zona de jardins.
. Preveure serveis de suport (Oficines de Turisme
de Castelldefels, Trenet, . Mesures preventives:
potenciar la reserva prèvia, modulació tarifària
(premiar amb descomptes o serveis l’horari ex·
trem, venda on line, diversificació de punts d’ac·
cés, gestió de cues, etc.)
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. Neteja i manteniment (papereres, servei de neteja,
recollida de deixalles selectiva, etc.)
. Una ciutat acollidora per els ciutadans es també
una ciutat acollidora per els viistants

Condicionants de l’edifici
· Es tracta d’un edifici històric que no fou concebut
ni ampliat, en successives fases al llarg del temps
per acollir l’activitat que ara estem definint. Es una
obvietat però cal tenir·la molt present. També que
la restauració que des de fa anys porta a terme la
Diputació de Barcelona no respon a un programa
d’usos i funcions determinats sinó a la imperiosa
necessitat i voluntat de restaurar i conservar un
edifici patrimonial, declarat BCIN i símbol identitari
de Castelldefels.
· La planta baixa de l’edifici del castell i la mateixa
església, espais que han d’acollir el CDI de la Pira·
teria, tenen una superfície d’exposició permanent
reduïda: no supera els 400 m2 i els espais de co·
municació entre un i altre àmbit· quadres i església·
no són prou generosos. Tampoc els espais desti·
nats a zones públiques.
· Per tant no podem perdre de vista el problema que
es deriva de compaginar una proposta temàtica molt
atractiva amb uns espais reduïts; a aquesta relació
de difícil resolució cal afegir·hi un fet més que impor·
tant: una quantitat molt important de públic captiu.

· Per aquesta raó el projecte museològic ha defi·
nit la necessitat de crear itineraris d’interpretació
complementaris – exteriors del castell i zona de
jardins i planta noble· que el projecte museogrà·
fic ja està definint per a la primera fase i hipotèti·
ques fases posteriors. Es molt important garantir
una eficient i adequada circulació dels visitants,
conduint·los ordenadament pels espais evitant que
prenguin iniciatives i comportaments autònoms di·
fícils de gestionar.
· Es imprescindible poder gestionar la pressió exer·
cida sobre el conjunt monumental i els seus entorns
immediats, establir hipòtesis per a poder mesurar
els fenòmens i les pressions, conèixer els límits,
fixar uns llindars i introduir les mesures correcto·
res i pal·liatives per què els avantatges del turisme
superin els inconvenients i d’aquesta manera, l’ac·
tivitat perduri i esdevingui un èxit.

Condicionants de la proposta museogràfica
E. Verón y M. Levasseur (Etnographie de l’exposiciton.
L’espace, le corps et le sens, París, BPd’I· Centre Ge·
orges Pompidou, 1983) van classificar els visitants
dels espais museístics i patrimonials en quatre grans
categories que els museòlegs tenen presents alhora
de dissenyar els itineraris i els recursos museològics:
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· Model formiga: segueixen l’exposició a partir de les
instruccions que ofereix l’equipament. Es un visi·
tants disciplinat, que segueix fil per randa les ins·
truccions i l’itinerari de l’exposició. Li dedica temps,
fa preguntes i espera respostes.
· Model papallona: és el del visitant motivat per l’in·
terés i/o el coneixement pel tema. Selecciona amb
la mirada, i també a partir de la informació prèvia,
i interactua en funció de l’interès que li desper·
ten les propostes museístiques. Generalment no li
agraden les propostes “conductivistes” que orga·
nitzen el temps, l’itinerari de visita i el transformen
en un membre d’un grup de visitants.
· Model llangot o “Saltamontes”: és el visitant que
interactua i es mou puntualment, a partir de per·
cepcions atzaroses. Busca la sorpresa i la immedi·
atesa. Es un visitant poc pacient, poc reflexiu, poc
amant de les visites guiades.
· Model peix: l’individu es mou desconfiadament en
l’espai de l’exposició, dubta, busca el recolzament
del grup, de la visita guiada, que li dona la segu·
retat de temps i de continguts que busca. També
l’anonimat i la seguretat de que el preu pagat tindrà
totes les prestacions que li corresponen. General·
ment es tracta del visitant menys informat sobre el
tema i amb menys inquietuds intel·lectuals; també
el més socialment adaptat, el més pacient amb la
institució, el més generós en les avaluacions.

La proposta museogràfica per al CdI de la Pirate·
ria del Castell de Castelldefels planteja una proposta
que pugui complaure especialment als visitants “for·
miga”, “peix”, força al “papallona” i molt menys al “llan·
got”; una proposta que permet conviure els models
clàssics de visita:
· Visita lliure i visita guiada
· Visita individual i visita de grup
· Visita concertada (obertura del centre en hores
especials) i visita hores punta
Amb tot, no hem de perdre de vista els grans con·
dicionants, especialment pel que fa al poc espai dis·
ponible.
A. Visita al Centre d’Interpretació de la
Pirateria i als espais museïtzats:
visitants individuals
Motiu central de la visita: turisme cultural
La visita a la part expositiva és el motiu central.
Aquests visitants vénen per visitar el complex monu·
mental del Castell, per conèixer la història de Caste·
lldefels relacionada amb la Pirateria.
Perfil del públic:
El perfil del públic és el de turistes culturals i públic
familiar.
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Recorregut i espais visitats:
· Espai d’acolliment
· Espai interpretatiu quadres + església
· Botiga
· Senyalització externa
· Espais opcionals: plantes superiors, sales de la
planta noble, terrassa, senyalització exterior.
B. Visita al Centre d’Interpretació i als espais
museïtzats: grups i escoles
Motiu central de la visita: visita cultural
La visita a la part expositiva és el motiu central.
Aquests visitants vénen per visitar el complex monu·
mental del Castell, per conèixer la història de Caste·
lldefels relacionada amb la pirateria.
Perfil de públic:
El perfil del públic és el de turistes culturals, grups
organitzats i grups escolars.
· Grups organitzats: A aquest públic se’ls ha d’oferir
un servei de cafeteria, zones diàfanes i còmodes
on es puguin esperar mentre esperen per comen·
çar la visita. Cal tenir en compte que seran els
grups de visitants que més compraran a la botiga.

el tema de la pirateria però tenint en compte que
aquest tema pot ser tractat des de diferents “ma·
tèries”: plàstica, història, medi natural, tecnologia...
A aquest públic se’ls ha d’oferir una zona on es·
morzar/dinar que estigui coberta.
Recorregut i espais visitats:
· Espai d’acolliment
· Espai interpretatiu + església
· Carpa d’activitats didàctiques per escolars (pati
exterior)
· Botiga
· Espais opcionals de visita: sales de la planta noble,
terrassa, senyalització exterior.

“El visitant recorda
el 10% del que escolta,
el 30% de que llegeix,
el 50% del que veu
i el 90% del que fa”

· Grups d’escolars: A part de fer la visita conven·
cional als grups escolars se’ls ha d’oferir un gran
ventall d’activitats didàctiques relacionades amb
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Temporització i localització

Senyalització exterior

Església

Els espais visitables del Castell són de dimensions
reduïdes, per tant és possible que algun dia de mol·
ta afluència els grups s’hagin d’esperar per poder
entrar a visitar l’església i l’espai interpretatiu. Per
aquest motiu la senyalització proposa una alternati·
va, un altre recurs a visitar que ens explica la història
del Castell, mentre esperem per entrar a la visita prè·
viament concertada.

L’església té una capacitat de 50 persones i l’audio·
visual una duració d’uns 25·30 minuts. S’han d’orga·
nitzar grups de com a màxim 50 persones que entra·
ran a l’església amb un guia. Cada 30 minuts podrà
entrar un grup nou a veure l’audiovisual de l’església,
sempre acompanyats per un guia, que iniciarà la visi·
ta a l’espai del pati.
(veure la taula amb els horaris a l’annex)
Les quadres
Al ser un espai reduït, com l’església, s’han de comp·
tabilitzar les persones que hi entren i la xifre no pot
superar la de 50 persones. entren en aquest espai.
En aquest espai hi poden entrar 50 pax com a màxim
però repartides en dues tongades, tenint en compte
que la durada mitjana de la visita a l’exposició és de
30 minuts.

Sales nobles
El nombre màxim de visitants en aquesta visita és 50
(25+ 25), que van acompanyades d’un monitor que
els fa l’explicació i va guiant els visitants. La duració
d’aquesta visita serà de 30· 45 minuts.
Aquesta és una opció pels amants de la història.
En aquest cas la proposta és una visita convencional
a través de l’explicació d’un monitor que ensenya les
sales de la primera planta i explica la història de Ma·
nel Girona i el seu entorn a l’època.
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Mentre l’església i l’espai interpretatiu es venen
en una mateixa entrada, aquesta és una oferta dife·
rent que pot ser combinable amb l’entrada a l’espai
interpretatiu+església si es desitja. En moments de
molta afluència es podria oferir la visita a la planta
noble per evitar cues i esperes massa llargues.
Aquests són espais que poden estar ocupats (per
celebracions o per actes oficials), per tant la visita
més comercialitzada serà la del CdI de la Pirateria.
En moments de màxima afluència pot ser un recurs
a ensenyar mentre la gent s’espera per començar la
visita prèviament concertada.
Tallers educatius
Aquest servei s’oferirà entre setmana a les escoles i
instituts. Es tracta d’oferir una àmplia oferta de tallers
relacionats amb la temàtica de la pirateria però trac·
tada des de diferents punts de vista: història, plàstica,
tecnologia, medi natural... d’aquesta manera és una
excursió ideal per tractar les diferents assignatures
que s’imparteixen.
Depenent del material necessari a l’hora de rea·
litzar el taller aquest tindrà un cost o un altre, per
aquest motiu a la proposta de tarifes s’ha proposat
un preu mitjà per nen.

En el cas que hi hagués molt públic familiar els
caps de setmana es podria oferir la possibilitat de re·
alitzar tallers familiars per a pares i fills amb un mínim
de 8 persones perquè el taller sigui rendible a nivell
econòmic.
Horari públic individual
Horari d’hivern

Laborables:
· De dimarts a divendres: De 10 a 15h
· Caps de setmana i festius: De 10h a 17h
Horari d’estiu

Laborables: De dimarts a divendres: De 10 a 19h
Caps de setmana i festius: De 10h a 19h
Horari per a grups: Visites concertades
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3.4. Gestió de l’àrea de negocis. Casaments i esdeveniments
El Castell de Castelldefels s’ubica en un entorn pri·
vilegiat. A part de ser un dels pocs castells ubicats
prop del mar la seva proximitat amb Barcelona i amb
els nuclis de població més poblats de Catalunya fa
que tingui gairebé assegurada la demanda de casa·
ments i celebracions que es caracteritzin per l’excel··
lència en la gestió dels esdeveniments i en la oferta
de serveis per aquest dia tan especial. El contenidor
és el Castell de Castelldefels i per tant un espai pri·
vilegiat BCIN.

Casaments
Actualment, un dels llocs més demandats per ce·
lebrar un casament són les construccions antigues
i majestuoses, sobretot les d’estètica medieval. A
Catalunya, tenim una gran oferta de construccions
que segueixin aquesta tipologia, en el nostre anàlisi
ens hem centrat en els Castells on actualment s’hi
realitzen casaments, tant la cerimònia com el convit,
i en els espais amb encant situats a la comarca del
Baix Llobregat.

A. Castells a Catalunya
Castell de Peralada, Girona
Castell d’origen medieval que compta amb una façana
d’estil renaixentista i elements neogòtics. Destaca pels
paisatges que l’envolten i les torres que el flanquegen.

Té capacitat fins a 1000 persones. Disposen de
l’església per realitzar·hi casaments religiosos i d’una
biblioteca per les cerimònies civils. Pel que fa al ban·
quet ofereixen salons de diferents capacitats que es
troben en carpes exteriors tancades degut a que els
interiors encara són habitats.
Palau Lo Mirador, Girona
Palau reial del segle XIII amb capacitat per 250 per·
sones. Pels casaments religiosos disposen de l’es·
glésia gòtica de Sant Genís annexa al Palau, i per les
cerimònies civils disposen d’un pati gòtic del segle
XIV. El convit es pot realitzar a un dels salons de l’in·
terior del Palau. Dins del preu entra l’habitació pels
nuvis i la possibilitat d’allotjar els convidats a les habi·
tacions del Palau.
Castell de l’Empordà, Girona
Castell convertit en hotel. Compta amb una petita
capella on realitzar·hi cerimònies religioses amb una
capacitat de 70 persones. El convit es pot celebrar a
un dels salons de l’hotel.
Castell de Sant Mori, Girona
En aquest castell es realitzen tot tipus d’esdeveni·
ments, des de casaments fins a celebracions d’ani·
versari. Disposa d’habitacions, cuina i zones comunes
ja que es pot llogar per pernoctar amb una capacitat
de 20 persones.
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Compten amb una sala polivalent de 100 m2 que
es pot fer servir per qualsevol tipus d’esdeveniment.
Castell Jalpí, Barcelona
El castell compta amb un Pati d’Armes on s’hi realit·
zen aperitius o banquets amb una capacitat màxima
de 350 persones o una carpa amb capacitat de fins
a 500 persones.
Els casaments, civils, es poden realitzar als jardins
del Castell.
Castell de Sant Marçal, Barcelona
Tant la cerimònia com el banquet es poden realitzar a
l’aire lliure (en el cas que plogui amb carpa).
Compten amb l’espai Saló·Bodega, de 200m2
amb capacitat per 300 persones (cocktail) i amb 125
(banquet).
El segon espai es denomina Saló·Hivernacle i té
un total de 500 m2 amb capacitat per 800 persones
(cocktail) i 500 persones (banquet).
Castell de Calsquerí, Barcelona
Castell d’estil medieval que es pot llogar en la seva
totalitat o només la primera planta. Disposa de diver·
sos salons i d’una terrassa per realitzar·hi l’aperitiu i el
convit. Així com d’una capelleta annexa on s’hi poden
realitzar casaments religiosos. Les cerimònies civils
es poden realitzar als jardins.

El Castell de la Ciutat, Lleida
Castell convertit en hotel que oferta la possibilitat de
realitzar els casaments al jardí i l’aperitiu i el banquet
a l’exterior o a un dels salons del castell. En aquest
cas tot et va organitzat per la direcció de l’hotel.
Palau de Margalef, Lleida
Conjunt arquitectònic del segle XVIII. Disposa d’una
ermita, jardins, bodega, molins d’oli... Les cerimòni·
es religioses es poden realitzar a l’ermita i l’aperitiu
i convit a unes carpes exteriors situades als jardins
del palau.
Castell de Vilafortuny, Tarragona
Castell del segle XVI que disposa d’una capella on
celebrar cerimònies religioses amb capacitat per 24
persones, dels jardins del castell on realitzar ceri·
mònies civils. Pel que fa al convit disposen de la sala
Princesa Leonor amb capacitat per 250 persones,
de la sala Marquès d’Asia, amb capacitat per 60
persones i de la sala de les oliveres, amb capaci·
tat per 80 persones. Disposen de servei de cuina al
mateix castell.
Castell Tamarit AG· Planning, Tarragona
Sala per 350 persones i zona enjardinada on realitzar·
hi l’aperitiu i la cerimònia. La sala és de nova cons·
trucció per tant no conserva ni la decoració ni l’es·
tructura antiga.
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Castell del Raurell, Tarragona
Castell del segle XII on celebrar·hi tot tipus d’esdeve·
niments. Disposa d’una sèrie de salons on realitzar·hi
el convit i d’una zona exterior per l’aperitiu. El castell
té capacitat per 250 persones.

B. Indrets amb encant situats
al Baix Llobregat
Masia Museu Serra, Cornellà de Llobregat
Situat a una casa senyorial de l’any 1672. Es realitzen
cerimònies civils i altres celebracions. Disposen de
jardí i de tres salons amb una capacitat màxima de
150 comensals. També disposen de restaurant que
ofereix cuina creativa de mercat.
Mas Vidrer, Torroelles de Llobregat
Finca senyorial situada a 15 km de Barcelona. Comp·
ta amb cuina pròpia d’alta gastronomia. Disposa
d’amplis salons i de zones enjardinades, on es poden
realitzar casaments civils.
Hotel Playafels, Castelldefels
Situat a primera línia de mar. Al seu jardí es poden
realitzar cerimònies civils. Disposa de 7 salons amb
capacitats des de 20 a 2000 persones.
S’obsequia amb una habitació de classe superior
el dia de la boda. Els serveis: floristeria, fotògraf, im·
premta tenen l’exclusiva.

Gran Hotel Rey Don Jaime, Castelldefels
El restaurant de l’hotel disposa d’una zona enjardina·
da amb vistes al mar i salons amb capacitat de 500
comensals. Possibilitat de realitzar la cerimònia civil
a un dels salons. Pàrquing exterior i interior gratuït.
S’obsequia amb una habitació de classe superior el
dia de la boda.
A principis de la dècada dels 90 les cerimònies ci·
vils representaven un 11, 5% del total de casaments
però actualment les bodes civils superen en nombre
a les religioses. Segons dades de l’INE l’any 2007 a
la província de Barcelona es van casar 21.461 pa·
relles entre les que 6.948 ho van fer segons la re·
ligió catòlica, 138 segons una altra religió i 14.375
segons la cerimònia civil. Pel que fa a la localització
els casaments civils permeten molta més llibertat pel
fet que normalment els sacerdots no casen a parelles
fora les esglésies.
La proposta de destinar la planta noble per a casa·
ments, cerimònies civils i celebracions es fonamenta
en el fet que es una proposta de negoci diferencial,
que no competeix amb l’oferta del sector privat de
la ciutat sinó que la complementa. De la oferta an·
teriorment mostrada (en la que tots els establiments
permeten bodes civils) cal destacar:
que cap dels castells es troba dins l’àrea metro·
politana de Barcelona. Per tant el Castell de Caste·
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lldefels es posiciona com l’única oferta situada dins
d’aquesta àrea que es troba a només 27 km de la
capital de província.
Cal destacar també que la majoria dels castells
que ofereixen el servei de casaments l’ofereixen fora
de l’edifici, als jardins, pel fet que molts d’ells enca·
ra són habitats per les famílies propietàries. Per tant
no et permeten gaudir de l’espai mil·lenari, només el
pots veure des de lluny.
A la ciutat de Castelldefels hi ha una bona ofer·
ta d’establiments que ofereixen els seus locals per
realitzar·hi cerimònies civils però tots ells són hotels
per tant no tenen l’encant i la màgia d’un castell.
Existeix una tradició de casaments civils a l’esglé·
sia del castell regulada per una ordenança munici·
pal. El trasllat de les cerimònies a la sala noble de
la planta primera es molt més sòlida i ofereix moltes
més oportunitats d’èxit i de negoci complementari,
indispensable per a la gestió sostenible del Castell
de Castelldefels.
El reglament de celebracions hauria de ser compa·
tible amb el primer us jerarquitzat del castell: el de les
visites culturals. Per tant caldria desenvolupar un nou
reglament i una política de preus específica.

Serveis que podria oferir el Castell
Espai central de la cerimònia
Habitacions nobles
A la primera planta del Castell hi ha un nombre sufi·
cient d’habitacions nobles que poden ser destinades
a casaments. Depenent del nombre de convidats la
cerimònia es pot celebrar a una sala o a una altra.
Terrassa i espai sota coberta
Amb vistes panoràmiques a tot Castelldefels és un
altre espai idoni per a celebracions. Tant si és casa·
ment de migdia com de tarda es podria complemen·
tar amb la instal·lació de carpes mòbils.

Espai per l’aperitiu
Aquest es pot realitzar a una de les habitacions no·
bles, de dimensions més reduïdes que a la que s’ha
realitzat la cerimònia o també es pot realitzar a la ter·
rassa del Castell

Espai pel banquet
El Castell disposa de les sales sota coberta admissi·
ble només amb la modalitat de càtering.
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Sala

m2

Casament

Banquet

Cocktail

Sala institucional

126

126

90

190

Sala menjador

53

53

38

79

Sala xinesa

22

22

15

33

Sala d’esgrima

38

38

27

57

Sala de confiança

22

22

15

33

Terrassa (planta1)

33

33

23

50

Terrasses (plana 3)
85+118

57+ 79

57+79

40·56

85+118

Sales polivalents

128+117

128+11791+83

192+175

Espai pel ball
Tant els espais interiors com la terrassa són espais
ideals per celebrar la festa de després del casament.

Empreses externes
Es proposa un conveni de col·laboració amb empre·
ses i negocis de càtering i subministrament de ser·
veis complementaris de la zona que ofereixin els seus
serveis a les habitacions del Castell. D’aquesta ma·
nera es vol donar la màxima comoditat tant als nuvis
com als convidats.
Aquestes empreses no tenen l’exclusiva del Cas·
tell, si els nuvis prefereixen el servei d’altres empre·

ses no hi ha cap problema. L’avantatge de les empre·
ses proposades des del servei de gestió del Castell
és que aquestes els poden oferir certes comoditats,
descomptes i la garantia que es coneixen el lloc i hi
treballen bé.
Saló de bellesa
Es tracta que l’empresa ofereixi el seu servei (perru·
queria, maquillatge, estètica, etc.) en el marc de les
habitacions annexes del castell.
Empresa de càtering
Es proposa que empreses del sector puguin oferir
l’àmplia gamma de serveis que va des d’una copa de
cava, fins un piscolabis a una àpat fred així com el
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servei de cambrers, el material (taules, cadires, me·
nage) i el muntatge i desmuntatge de les sales.
Cal tenir en compte que els espais del Castell són
reduïts per tant no tothom podrà fer el convit al Cas·
tell, per aquest motiu es poden proposar solucions
com un cocktail o una copa de cava abans d’anar al
convit. Solucions que no tenen una demanda de m2
tant gran i que per tant es poden assolir amb èxit.
Hotel
Amb la finalitat de donar allotjament als convidats
la nit després del casament proposem establir un
conveni amb els hotels situats al terme municipal de
Castelldefels. D’aquesta manera es pot oferir la nit
de noces gratuïta als nuvis (entraria dins del preu del
lloguer de l’espai) i la possibilitat que els convidats al
seu casament s’allotgin a prop del lloc on s’ha cele·
brat el casament amb un preu especial.
Actualment la majoria d’hotels de Castelldefels
oferten la possibilitat de casar·se a als jardins de l’ho·
tel. Per tant el Castell s’ha de posicionar com una
oferta única i de més categoria.

Temporalització
Pel que fa a l’època de l’any la mes demandada
per casar·se és la temporada de juny a setembre, al
contrari que els mesos de gener i febrer que són els
dos mesos de l’any en els que es realitzen menys
casaments.
Tenint en compte que a Castelldefels hi fa una tem·
peratura agradable, gràcies a l’efecte termoregulador
del mar que fa que els hiverns i els estius siguin mo·
derats, és l’escenari ideal per realitzar·hi un casament
ja que hi ha unes mitjanes de 300 dies de sol a l’any
i una temperatura d’uns 16 ºC.
Per aquest motiu no cal restringir la temporada de
casaments. Durant l’hivern, que estadísticament es
casen menys parelles, es poden realitzar jornades de
portes obertes per preparar l’escenari de casaments
que es desenvoluparà aquell any o el vinent.
Proposem que la temporada de casaments sigui
de març a octubre.

Floristeria
Fotògraf
Vídeo
Música
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Anàlisi de tarifes
Casaments a institucions i museus
CASTELLDEFELS
Lloc a utilitzar
empadronas

Quota ciutadans
Empadronats

Quota

No

Saló de Plens

43,00€
(16% IVA inclòs)

205,00 €

16% IVA inclòs

Casal de Cultura (*)

43,00 €
(16% IVA inclòs)

205,00 €

16% IVA inclòs

Ermita del Castell

875,00€
(16% IVA inclòs)

1.540,00 €

16% IVA inclòs

Quota ciutadans
Empadronats

Quota

No

Saló de Plens

85,00 €
(16% IVA inclòs)

140,00 €

16% IVA inclòs

Castell de la Geltrú

233,00 €
(16% IVA inclòs)

290,00 €

16% IVA inclòs

Bibiloteca V.Balaguer

615,00€
(16% IVA inclòs)

730,00 €

16% IVA inclòs

VILANOVA I LA GELTRÚ
Lloc a utilitzar
empadronas
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Tres casos singulars
MÓN SANT BENET
Dissabtes i revetlla de festiu (d’abril a octubre) (menys agost)
Església o Celler + jardins aperitiu + espai a Fàbrica pel sopar,
ball i barra lliure

4,000€

Església o Celler + jardins aperitiu + Gran Montserrat + espai
a Fàbrica pel ball i la barra lliure

5,000€

Divendres tot l’ any, dissabtes i revetlles de festius resta del any
Església o Celler + jardins aperitiu + espai a Fàbrica pel sopar,
ball i barra lliure

3,000€

Església o Celler + jardins aperitiu + Gran Montserrat + espai
a Fàbrica pel ball i la barra lliure

4,000€

MONESTIR ROMÀNIC DE SANT MIQUEL
Conjunt complert del monestir

3.149,75 €

Capella

620,99 €

Claustre

620,99€

Claustre + Sala + Balconada

2.784,35€

Capella + Claustre

1.182,86€

Balconada

1.969,63€

Conjunt Monestir + Baluard

AJUNTAMENT DE VALLDEROURES
2.457,22 €
Baluard i jardí escultòric		
Espai Guinovart

2.090,09 €
1.794,17 €

CASTELL DE CLASQUERÍ
Primer pis amb jardí
Tot el castell

3.000,00 €
5.000,00 €

3.955,95 €
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Proposta de casaments al Castell de Castelldefels
Celebracions a la Sala Noble: 2.000,00 € + IVA
Caldria definir una tarifa de preus per a l’ús de les sales adjacents
i dels serveis complementaris (Impressió de les minutes persona·
litzades, servei de seating (noms a la taula i disposició anunciada) i
els serveis oferts per empreses externes que tenen un acord –co·
missionable, tarifat, concessió administrativa,etc.· amb el Castell
per donar els seus serveis.
Creiem que una proposta de casaments rendible i alhora assolible
gràcies a una bona comercialització és la de 20 bodes a l’any (du·
rant la temporada de març a octubre).
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Esdeveniments
Amb la finalitat de donar una bona imatge de l’Ajunta·
ment de Castelldefels proposem que utilitzin les sales
nobles de la primera planta del Castell per realitzar·
hi actes oficials promoguts per l’Ajuntament. Des de
presentacions de llibres fins a lliurement de premis.
Aquests actes hauran d’estar gestionats per l’ad·
ministració del CdI juntament amb la regidoria encar·
regada de l’acte a realitzar.
La màxima dificultat a l’hora de realitzar actes al
Castell serà l’espai. En el cas de cocktails es poden
fer servir diverses sales però en el cas de presentaci·
ons que requereixin seure no, per tant s’hauràn de fer
previsions del nombre de convidats abans de triar si
un acte es fa al Castell o a la seu de l’Ajuntament.
Relació m2·aforament
Sala

m2

Teatre

Cocktail

Sala institucional

126

126

190

Terrassa (planta 1)

33

33

50

Terrassa (planta 1)

57+79

57+79

85+118

128+117

128·117

192+175

Sales polivalents
(planta 3)
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3.5. Gestió de recursos humans
Gerència
Tècnic de
comercialització
i màrqueting
Informador
a Recepció

Monitors

El patrimoni és sempre un producte rendible, des del
punt de vista social; ho pot ser també des del punt
de vista econòmic perquè no podem perdre de vista
que crea llocs de treball i per tant riquesa. I es clar, en
els últims anys es treballa amb l’objectiu d’aconseguir
que, amb una bona gestió, s’aconsegueixi arribar a
una rendibilitat econòmica autosuficient.
Certament que rendibilitzar el patrimoni és una
exigència social però no es pot oblidar que la gestió
del patrimoni, a diferència de la gestió empresarial
pròpiament dita, no busca el benefici econòmic sinó
el benefici social al cost més baix possible. Per tant
aquest pla de gestió aposta per optimitzar, al màxim
possible, les despeses, també en el capítol de recur·
sos humans.

Detall de les necessitats de personal
Entre setmana
1 Gerència/Direcció/Coordinació
1Tècnic de comercialització i màrqueting
1 Informador a Recepció
3 Monitors
Cap de setmana
2 Informadors a recepció
4 Monitors

Gerència/Direcció/Coordinació
Es una figura clau en tot Centre d’Interpretació a la
qual se li adjudiquen les tasques de:
· Representació institucional de l’equipament
· Relacions amb l’Ajuntament i amb la institució de
govern (Patronat o Consorci)
· Definició i proposta de programes
· Gestió del pressupost de funcionament
· Coordinació de l’equip de treballadors del CdI
· Coordinació de les visites
· Coordinació dels tallers didàctics
· Coordinació amb l’àrea de cultura i ajuntament en
general per àmbit esdeveniments culturals i esde·
veniments de la corporació municipal
· Vetllar pel bon funcionament de la museografia

Tècnic de comercialització i màrqueting
Aquest càrrec és molt important sobretot durant el pri·
mer any d’obertura ja que tal i com s’ha indicat a l’anàlisi
DAFO una de les debilitats del CdI és la posada en
funcionament d’un nou recurs en un moment difícil. Les
tasques que ha desenvolupar aquesta persona són:
· Comercialització del CdI entre els segments de
públics prioritaris
· Gestió i coordinació de les jornades de portes
obertes per les escoles
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· Comercialització del CdI a les agències de viatges
· Creació i manteniment de la pàgina web del CdI
· Comercialització de l’àrea de negoci (casaments i
esdeveniments) àgines web, publicitat a la premsa
especialitzada, etc.
· Gestió de les jornades de portes obertes de casa·
ments.
· Gestió dels casaments: contacte amb els nuvis, vi·
sites al Castell, durant la cerimònia, etc.
· Contactar amb els possibles proveïdors de serveis
relacionats amb els casaments: floristeries, fotò·
grafs, empreses de càtering...
· Coordinació dels actes institucionals de l’ajuntament

Administració i recepció
El primer contacte del públic amb el CdI sol ser a tra·
vés del personal d’administració i recepció, per tant
s’han de sentir ben rebuts des del principi, tant si és
per contacte telefònic com al mateix CdI. Les tas·
ques que desenvolupa aquest servei són:
· Reserva de visites al CdI (escoles, agències, parti·
culars...)
· Venda d’entrades
· Servei d’atenció telefònica
· Atenció al públic
· Repartiment d’enquestes de satisfacció, recopila·
ció de la informació i buidatge en estadístiques.

·
·
·
·

Comptabilització del nombre de visitants
Gestió de la botiga i de les comandes.
Cobrar els productes de la botiga.
Servei ocasional de monitoratge

Monitors
És la cara més visible del CdI i molts cops el fet que
els agradi o no el que han visitat depèn de l’amabilitat
i de la qualitat de la informació que els ha donat el
monitor. El perfil del monitor per aquesta feina ha de
ser un noi/noia que estigui acabant la carrera o bé
llicenciats en humanitats, història o història de l’art.
També cal tenir en compte el domini de les diferents
llengües, sobretot català, castellà, francès i anglès i
que un dels monitors domini la llengua de signes. Les
tasques a desenvolupar pels monitors són:
·
·
·
·

Atenció al públic
Guiatge de les visites al CdI+Església
Guiatge de les visites a les sales nobles
Monitoratge dels tallers didàctics així com la seva
preparació
· Vetllar per la seguretat dels visitants
· Adaptar la visita a les necessitats del professorat i
a les diferents característiques del grup.
· Capacitat d’atendre els visitants en diferents idio·
mes, especialment en castellà però també en an·
glès i francès.
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Presentem dos pressupostos de funcionament a par·
tir de dos escenaris de visitants i clients diferents,
entenent que la principal font d’ingressos de l’equi·
pament que hem plantejat es base en un sostingut
equilibri entre despeses i ingressos.
Escenari A. Hipòtesi prudent. La prudència en el
recompte de visitants es manifesta especialment en
dos sectors, el de visitants de cap de setmana (atès
que es comptabilitza 300 persones per dia de mitja·
na quan la franja horària proposada es amplia) i en el
sector escolar (les escoles es mouen amb transport
públic i tendeixen a omplir el bus- 50 places- i efectu·
ar la mateixa sortida/dia per tot el nivell educatiu que
generalment compren dues línies o més)

Escenari de visitants CASTELL DE CASTELLDEFELS
A. HIPOTESI PRUDENT 34.600 visitants. I parteix de la següents
dades:
Visitants de cap de setmana: 15.000
50 visitant hora per 6 hores de visita = 300 persones cap de setmana
300 persones per 50 setmanes = 15.000
Visitants individuals entre setmana: 16.000
30 individuals diaris per 4 dies = 120 visitants setmanals
120 visitants setmanals per 50 setmanes = 6.000 anuals
1 grups organitzats diaris (50 persones) per 4 dies = 200 setmanals
200 setmanals per 50 setmanes = 10.000 visitants anuals
Visitants escolars: 3.600
1 escola diària (30 alumnes) per 4 dies = 120 escolars setmanals
120 escolars setmanals per 30 setmanes = 3.600 escolars anuals
TOTAL
15.000 visitants de cap de setmana
16.000 visitants d’entre setmana
3.600 escolars anuals
Total de visitants segons hipòtesi 34.600 visitants l’any
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Escenari B. Hipòtesi optimista. Tot i l’adjectiu que la
defineix en cap moment es pot considerar que no
sigui realista. En comparació amb el primer escenari
de visitants, la principal diferència està en l’increment
de visitants de cap de setmana (nombre de visitants/
hora i hores de visita) i de públic escolar. (mòdul au·
tocar complert)

Escenari de visitants CASTELL DE CASTELLDEFELS
B. HIPOTESI OPTIMISTA 54.000 visitants. I parteix de la següents
dades:
Visitants de cap de setmana: 30.000
75 visitant hora per 8 hores de visita = 600 persones cap de setmana
600 persones per 50 setmanes = 30.000
Visitants d’entre setmana: 18.000
40 individuals diaris per 4 dies = 160 visitants setmanals
160 visitants setmanals per 50 setmanes = 8.000 anuals
1 grups organitzats diaris (50 persones) per 4 dies = 200 setmanals
200 setmanals per 50 setmanes = 10.000 visitants anuals
Visitants escolars: 6.000
1 escola diària (50 alumnes) per 4 dies = 200 escolars setmanals
200 escolars setmanals per 30 setmanes = 6.000 escolars anuals
TOTAL
30.000 visitants de cap de setmana
18.000 visitants entre setmana
6.000 escolars anuals
Total de visitants segons hipòtesi 54.000 visitants l’any
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És important tenir present que la proposta es una
hipòtesi de pressupost de funcionament i com a tal
no contempla partides pressupostaries d’inversió, in·
closes les fases de restauració pendents i/o les ac·
tuacions necessàries per al condicionament i posta
en funcionament del Castell de Castelldefels com a
centre cultural i d’interpretació enteses en el sentit
més ampli (des de condicionament de la zona de jardí
i parc, al mobiliari, els mecanismes de gestió i funcio·
nament, sistema de vigilància, alarmes, etc.)
El pressupost de funcionament contempla els dos
escenaris que ja hem comentat i parteix del conven·
ciment de que cal tenir present el repte de la sos·
tenibilitat i també el fet que el projecte del Castell
de Castelldefels, en tota la seva complexitat, és un
projecte de l’Ajuntament i com a tal requereix d’un
model d’organització públic i d’un proposta de gestió
transparent. El model escollit és el d’un pressupost
ordinari d’un organisme públic.

4
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En primer lloc abordem el tema dels ingressos, plante·
jats a partir de quatre grans partides pressupostàries:
• Ingressos per visites al centre. Contempla els
imports ingressats amb la venda de les entrades
als visitants.
Les tarifes s’han d’aprovar prèviament per l’Ajunta·
ment, amb un informe que avali la proposta, i s’han
de fer públiques (Ordenança municipal).
S’han escollit les tarifes intermèdies proposades
en aquets document per a confeccionar les hipò·
tesis d’ingressos.
Pel que fa als ingressos de taquilla, cal tenir en compte:
· Pel que fa a la tipologia de visitants individuals
s’ha considerat oportú repartir el total estimat de
15.000 entre les tres modalitats de tarifes: indi·
viduals (8€), jubilats (5,6e) i menors de 12 anys/
Habitants de Castelldefels.
· Hem considerat que la totalitat dels visitants indivi·
duals entre setmana eren jubilats (tarifa reduïda)
· Hem considerat que la totalitat dels escolars, a
més de visitar el CdI farien un taller didàctic (4€)
· Hem considerat que una tercera part del total dels
visitants optarien per contractar una visita guiada
al castell

• Ingressos per tallers didàctics i visites guiades. Contempla els imports ingressats amb la
venda de les entrades als visitants.
Les tarifes s’han d’aprovar prèviament per l’Ajunta·
ment, amb un informe que avali la proposta, i s’han
de fer públiques (Ordenança municipal). Aquesta
és una partida pressupostaria interessant no tant
per la quantitat econòmica que pot arribar a recap·
tar sinó perquè va associada a un bon servei, com·
plementari i d’aprofundiment en el cas de la oferta
escolar; servei de qualitat en el cas de la resta de
visitants i especialment oportuna en moments de
màxima congestió i gestionar cues.
• Ingressos per botiga. De tothom és conegut la
importància de les botigues com a negoci com·
plementaria en museus i espais i centres d’inter·
pretació. Hem considerat una despesa mitjana
d’1 € per visitant.
• Ingressos per l’àrea de negoci, entenent que
estem parlant especialment de l’oportunitat de de·
senvolupar el tema de les bodes i celebracions ci·
vils. La hipòtesi A contempla un modest ingrés de
40.000 € procedent d’una hipòtesi de celebració de
20 bodes a 2000 € (sense comptabilitzar serveis
complementaris); aquesta proposta s’incrementa
a la hipòtesi B amb la comptabilització de serveis
complementaris (lloguer de sales, per exemple)
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A. HIPÒTESI PRUDENT 34.600 visitants

Tipologia de
Visitants
Visitants individuals
cap de setmana

Tarifa General
8€

40.00,00

Visitants individuals
dies feiners

Tarifa
individual
reduïda 5,60 €

28.000,00

Tarifa nens
i habitants
CASTELLDEFELS
5,60 €

Tarifa grat
0€

Tarifa grups
5,6 €

Tallers
Didàctics 4 €

33.600,00

33.600,00
56.000,00

40.000,00

61.600,00

28.000,00

56.000

56.000,00
20.160,00

20,160,00

20.160,00

205.760,00

Tallers didàctics

14.400,00

Visites guiades al
castell
40.000,00

61.600,00

TOTAL

96.000,00

Visitants escolars,
taller i visita

Total Visites

Tarifa visita
guiada castell
4€

28.000.00

Visitants grups dies
feiners

Total entrades

Tarifa Escolars
(visita 5,60)

28.000,00

56.000,00

20.160,00

14.400,00

14,400,00
40.000,00

40.000,00

40.000,00

260.160,00

Botiga

35.000,00

Area de negoci

40.000,00

TOTAL

335.160,00
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PRESSUPOST
A. ESCENARI PRUDENT
Exercici Any 2011
ESTAT DESPESES (Per classificaicó econòmica)
ANY

CF

CE

DESCRIPCIO

2010

12

12100

PERSONAL LABORAL GERENCIA

45.000,00

2010

12

13101

PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIO I

30.000,00

2010

12

13102

PERSONAL LABORAL SERVEIS

25.000,00

2010

12

12103

PERSONAL LABORAL ATENCIO MONITORATGE

72.000,00

2010

12

16000

QUOTES SEGURETAT SOCIAL GERENCIA

13.500,00

2010

12

16001

QUOTES SEGURETAT SOCIAL (ADM. )

9.000,00

2010

12

16002

QUOTES SEGURETAT SOCIAL (SERVEIS)

7.500,00

2010

12

16002

QUOTES SEGURETAT SOCIAL (MONITORS)

2010

12

21201

REPARACIO I MANTENIMENT D’EDIFICIS

2.000,00

2010

12

21301

REP. I MANT. MAQUINARIA DIVERSA I UTILLATGE

2.000,00

2010

12

21601

REP. I MANT. MAQUINARIA MATERIAL INFORMÀTIC

2.000,00

2010

12

21901

REP I MANT EQUIPS AUDIO I SO

15.000,00

2010

12

22000

MATERIAL D’OFICINA ORDINARI

2.000,00

2010

12

22100

ENERGIA ELÈCTRICA

2010

12

22101

AIGUA

2010

12

22104

VESTUARI

2010

12

22105

MATERIAL DE SEGURETAT

2010

12

22108

PRODUCTES DE NETEJA

2010

12

22109

PRODUCTES PER VENDA A BOTIGA

2010

12

22110

ALTRES SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS

Total Concepte

21.600,00

TOTAL CAPITOL

223.600,00

20.000,00
500,00
1.000,00
500,00
1.000,00
20.000,00
2.000,00

58

PLA DE GESTIÓ
DE CASTELLDEFELS

4

Aproximació a un pressupost de funcionament equilibrat

2010

12

22200

COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES

8.000,00

2010

12

22201

COMUNICACIONS POSTALS I MISSATGERIA

1.500,00

2010

12

22300

SERVEIS DE TRANSPORTS

500,00

2010

12

22500

TRIBUST

300,00

2010

12

22601

ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES

2010

12

22602

PUCLICITAT I PROPAGANDA

2010

12

22603

DESPESES JURÍDIQUES

1.000,00

2010

12

22606

REUNIONS I CONFERÈNCIES

3.000,00

2010

12

22608

ALTRES DESPESES DIVERSES

2.000,00

2010

12

22701

SERVEIS EXTERNS DE NETEJA

20.000,00

2010

12

22706

CONTRAC. SER. ASSESSORAMENT LABORAL I FISCAL

2010

12

22707

SERVEIS EXTERNS DE GUIATGE

20.000,00

2010

12

22710

ALTRES SERVEIS CONTRACTAS

10.000,00

2010

12

23001

DIETES I LOCOMOCIÓ

2010

12

34900

ALTRES DESPESES FINANCERES

2010

12

62301

MAQUINÀRIA I UTILLATGE

2.000,00

2010

12

62302

INSTAL·LACIONS

1.000,00

2010

12

62501

MOBILIARI I EQUIPS D’OFICINA

1.000,00

2010

12

62601

EQUIPS INFORMÀTICS

2.000,00

** TOTALS EXERCICI ANY

3.000,00
18.000,00

**

2.000,00

4.000,00

161.300,00

300,00

300,00
3.000,00
3.000,00
391.200,00
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A. ESCENARI PRUDENT
Exercici Any 2010:
		
ANY

CE

DESCRIPCIO

2010

30000

VENDES BOTIGA

35.000,00

2010

30001

INGRESSOS PER TALLERS I VISITES DIDÀCTIQUES

54.400,00

2010

31000

TAXA PER VISITES AL CENTRE (Entrades)

2010

39000

INGRESSOS ÀREA DE NEGOCI

2010

39001

ALTRES INGRESSOS

2010

40000

TRANS.CTS. DE L’ADMINISTRACIÓ GRAL. DE L’ENTITAT LOCAL

2010

45500

TRANS.CTS. DE L’ADMINISTRACIÓ GRAL. COMUNITAT AUTÒNOMA

2010

46100

TRANS.CTS. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

2010

47000

TRANS.CTS D’EMPRESES PRIVADES

2010

48000

TRANS.CTS D’INSTITUCIONS SENSE FINS LUCRATIUS

2010

52000

INTERESSOS DE DIPÒSITS EN COMPTES BANCARIS

2010

78000

TRANSF.CAP. D’INSTIITUCIONS SENSE FINS LUCRATIUS

91601

PRÉSTECS REBUTS D’ENTITATS LOCALLS A LLARG TERMINI
** TOTALS EXERCICI ANY

Total Concepte

**

Total article

219.200,00
40.000,00

348.600,00

42.600,00

42.600,00

393.200,00

393.200,00
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PRESSUPOST GENERAL ORDINARI
Funcionament any 2011
A. ESCENARI PRUDENT
1.- ESTAT D'INGRESSOS
Resum classificació econòmica per capítols
Capítol

Denominació

2.- ESTAT DE DESPESES
Resum classificació econòmica per capítols
Import

Capítol

A). Operacions corrents

Denominació

Import

A). Operacions corrents

1

Impostos directes

1

Despeses de personal

223.600,00

2

Impostos indirectes

2

Depeses en béns corrents i serveis

167.300,00

3

Taxes i altres ingressos

335.160,00

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

56.040,00

4

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

5

Ingressos patrimonials

** Subtotal A). Operacions corrents**

391.200,00

** Subtotal A). Operacions corrents**

B). Operacions de capital

385.200,00

B). Operacions de capital

6

Alienació d’inversions reals

6

Inversions reals

7

Transferències de capitañ

7

Transferències de capital

8

Actius financers

8

Actius financers

9

Passius financers

9

Passius financers

** Subtotal B). Operacions capital**
* TOTAL**

300,00

6.000,00

** Subtotal B). Operacions capital**
391.200,00

** TOTAL**

391.200,00
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B. HIPOTESI OPTIMISTA 54.000 visitants

Tipologia de Visitants
Visitants individuals
cap de setmana

Tarifa General 8€

Tarifa individual
reduïda 5,60 €

80.000,00

56.000,00

Visitants individuals
dies feiners

Tarifa nens
i habitants
CASTELLDEFELS
5,60 €

Tarifa gratis
0€

Tarifa grups
5,6 €

TALLER 4 €

44.800,00

44.800,00
56.000,00

80.000,00

100.800

56.000,00

56.000,00

56.000,00
33.600,00

33.600,00

33.600,00

326.400,00

Tallers D

24.000,00

Visites guiades al
castell

Botiga
Area de negoci
TOTAL

80.000,00

170.800

TOTAL

192.000,00

Visitants escolars

Total entrades

Tarifa visita
guiada castell
4€

56.000,00

Visitants grups dies
feiners

Total entrades

TarifaEscolars
(VISITA 5,60)

56.000,00

56.000,00

33.600,00

24.000,00

24.000,00
40.000,00

40.000,00

40.000,00

390.400,00
50.000,00
60.000,00
500.400,00€
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PRESSUPOST
B. ESCENARI OPTIMISTA
Exercici Any 2011
ESTAT DESPESES (Per classificaicó econòmica)
DESCRIPCIO

Total
Concepte

ANY

CF

CE

2010

12

12100

PERSONAL LABORAL GERENCIA

45.000,00

2010

12

13101

PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIO I

30.000,00

2010

12

13102

PERSONAL LABORAL SERVEIS

25.000,00

2010

12

12103

PERSONAL LABORAL ATENCIO MONITORATGE

90.000,00

2010

12

16000

QUOTES SEGURETAT SOCIAL GERENCIA

13.500,00

2010

12

16001

QUOTES SEGURETAT SOCIAL (ADM. )

9.000,00

2010

12

16002

QUOTES SEGURETAT SOCIAL (SERVEIS)

7.500,00

2010

12

16002

QUOTES SEGURETAT SOCIAL (MONITORS)

2010

12

21201

REPARACIO I MANTENIMENT D’EDIFICIS

2.000,00

2010

12

21301

REP. I MANT. MAQUINARIA DIVERSA I UTILLATGE

2.000,00

2010

12

21601

REP. I MANT. MAQUINARIA MATERIAL INFORMÀTIC

2.000,00

2010

12

21901

REP I MANT EQUIPS AUDIO I SO

15.000,00

2010

12

22000

MATERIAL D’OFICINA ORDINARI

2.000,00

2010

12

22100

ENERGIA ELÈCTRICA

2010

12

22101

AIGUA

2010

12

22104

VESTUARI

2010

12

22105

MATERIAL DE SEGURETAT

2010

12

22108

PRODUCTES DE NETEJA

2010

12

22109

PRODUCTES PER VENDA A BOTIGA

2010

12

22110

ALTRES SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS

2.000,00

2010

12

22200

COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES

8.000,00

2010

12

22201

COMUNICACIONS POSTALS I MISSATGERIA

1.500,00

27.000,00

TOTAL
CAPITOL

247.000,00

20.000,00
500,00
1.000,00
500,00
2.000,00
20.000,00
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2010

12

22300

SERVEIS DE TRANSPORTS

500,00

2010

12

22500

TRIBUST

300,00

2010

12

22601

ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES

2010

12

22602

PUCLICITAT I PROPAGANDA

2010

12

22603

DESPESES JURÍDIQUES

1.000,00

2010

12

22606

REUNIONS I CONFERÈNCIES

3.000,00

2010

12

22608

ALTRES DESPESES DIVERSES

2.000,00

2010

12

22701

SERVEIS EXTERNS DE NETEJA

25.000,00

2010

12

22706

CONTRAC. SER. ASSESSORAMENT LABORAL I FISCAL

2010

12

22707

SERVEIS EXTERNS DE GUIATGE

20.000,00

2010

12

22710

ALTRES SERVEIS CONTRACTAS

10.000,00

2010

12

23001

DIETES I LOCOMOCIÓ

2010

12

34900

ALTRES DESPESES FINANCERES

2010

12

62301

2010

12

62302

2010

12

62501

MOBILIARI I EQUIPS D’OFICINA

1.000,00

2010

12

62601

EQUIPS INFORMÀTICS

2.000,00

18.000,00

MAQUINÀRIA I UTILLATGE

2.000,00

4.000,00

167.300,00

300,00

300,00

2.000,00

INSTAL·LACIONS

** TOTALS EXERCICI ANY

3.000,00

1.000,00

**

3.000,00

417.600,00
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B. ESCENARI OPTIMISTA
Total
Concepte

ANY

CE

DESCRIPCIO

2010

30000

VENDES BOTIGA

50.000,00

2010

30001

INGRESSOS PER TALLERS I VISITES DIDÀCTIQUES

64.400,00

2010

31000

TAXA PER VISITES AL CENTRE (Entrades)

2010

39000

INGRESSOS ÀREA DE NEGOCI

2010

39001

ALTRES INGRESSOS

2010

40000

TRANS. CTS. DE L’ADMINISTRACIÓ GRAL. DE L’ENTITAT LOCAL

2010

45500

TRANS. CTS. DE L’ADMINISTRACIÓ GRAL. COMUNITAT AUTÒNOMA

2010

46100

TRANS. CTS. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

2010

47000

TRANS. CTS D’EMPRESES PRIVADES

2010

48000

TRANS. CTS D’INSTITUCIONS SENSE FINS LUCRATIUS

2010

52000

INTERESSOS DE DIPÒSITS EN COMPTES BANCARIS

2010

78000

TRANSF. CAP. D’INSTIITUCIONS SENSE FINS LUCRATIUS

91601

PRÉSTECS REBUTS D’ENTITATS LOCALLS A LLARG TERMINI
** TOTALS EXERCICI ANY

**

Total article

326.400,00
60.000,00

500.800,00

500.800,00

500.800,00
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PRESSUPOST GENERAL ORDINARI
Funcionament any 2011
B. ESCENARI OPTIMISTA

2.- ESTAT DE DESPESES
Resum classificació econòmica per capítols

1.- ESTAT D'INGRESSOS
Resum classificació econòmica per capítols
Capítol

Denominació

Import

Capítol

A). Operacions corrents

Denominació

Import

A). Operacions corrents

1

Impostos directes

1

Despeses de personal

247.000,00

2

Impostos indirectes

2

Depeses en béns corrents i serveis

167.300,00

3

Taxes i altres ingressos

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

4

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

5

Ingressos patrimonials

** Subtotal A). Operacions corrents**

500.800,00

500.800,00

** Subtotal A). Operacions corrents**

B). Operacions de capital

385.200,00

B). Operacions de capital

6

Alienació d’inversions reals

6

Inversions reals

7

Transferències de capitañ

7

Transferències de capital

8

Actius financers

8

Actius financers

9

Passius financers

9

Passius financers

** Subtotal B). Operacions capital**
* TOTAL**

300,00

6.000,00

** Subtotal B). Operacions capital**
500.800,00

** TOTAL**

417.600,00
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Els recursos, ja siguin diners, infraestructures o les
mateixes persones, són factors indispensables per al
creixement i desenvolupament correcte del Castell de
Castelldefels i les seves activitats. La recerca de recur·
sos és, doncs, una de les tasques més important per a
la correcta gestió del futur CI, i sovint és feixuga per la
dedicació que comporta,en temps i en esforços.

La captació de fons per assolir el seu objectiu: ob·
tenir recursos de forma estable i fer front a la incerte·
sa del finançament i desenvolupament dels projectes;
necessita donar a conèixer l’entitat transmetre la seva
missió i motivar el compromís amb els seu projectes i
accions. Finalitats totes, que s’obtenen només amb:
recursos, temps, paciència, perseverança, creativitat,
acció i previsió.

Captar fons és dissenyar, planificar, executar
i avaluar la cerca de recursos de l’entitat, fent
del mateix fet de captar fons un projecte que
reflecteixi les nostres línies de planificació estratègica. La captació s’ha d’emmarcar en les acci·
ons, projectes i situació futura de l’entitat, s’ha d’anar
sempre un pas més endavant en la captació, no s’ha
de demanar per les necessitats actuals sinó per les
que es preveuen en un futur; perquè sempre hi ha un
temps de demanda, un temps d’espera i un temps
d’atorgament. Per aquesta raó la planificació és es·
sencial. Del fet d’entendre la captació de fons com
un procés o projecte més de l’entitat se’n extreuen
diversos requisits pel seu desenvolupament:

On cerquem recursos? Les entitats sense ànim de
lucre tenim diferents fonts o segments de captació de
fons on adreçar-nos. És important identificar i prioritzar els segments de captació de fons, doncs
cada un dels sectors requeriran estratègies, recursos, esforços, relacions, interessos i expectatives vers els nostres projectes diferents.

- Necessita d’una bona planificació.
- Ha de tenir una partida de pressupost.
- Requereix de recursos humans que gestionin
i desenvolupin el procés de captació de fons.
- Es desenvolupa a curt termini, però es planifica i s’obtenen resultats a mig termini.

Els sectors o segments de captació que podem
emprar són:
- Institucions Públiques. És el segment de capta·
ció de fons que totes les entitats s’hi dirigeixen. És
un segment poc costós per accedir-hi però que es
regeix per una normativa força estricte. La única
forma d’accedir-hi és mitjançant subvencions, con·
venis o cessió d’actius per a l’explotació.
En tots aquests casos es requereix conèixer i
dominar la metodologia de disseny de projectes,
essent la coherència del diagnòstic, els objectius,
la planificació i el pressupost del projecte els cri·
teris comunament utilitzats per la seva valoració.
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Les seves expectatives vers les accions de l’enti·
tat són: la rigurositat, la visibilitat, la sostenibilitat i
l’acompliment dels requeriments de la convocatò·
ria. Cal recordar que dins d’aquest segment també
hi ha diversitat: administracions local,supra-locals,
autonòmiques, estatals i europees.
- Institucions Privades. Accedir a aquest segment
té un cost mig (en esforç, temps i comunicació),
però un cop s’hi ha accedit el cost es rebaixa. For·
men part d’aquest segment: empreses, fundacions
d’empreses, fundacions i obres socials. Segons la
institució el procés de donació de fons està més o
menys normativitzat, però en general s’hi pot ac·
cedir d’una manera més proactiva. La forma de fi
nançament pot anar des del patrocini i la espon·
sorització al mecenatge i el Marketing directe. Les
donacions no sempre han d’ésser econòmiques,
poden ser també donacions de materials o serveis.
Els interessos de les institucions privades solen ser
associar valors a un producte o marca; mentre les
seves expectatives solen ser: visibilitat, eficiència,
eficàcia, transparència i disponibilitat.

al CI, i els ingressos resultants dels tallers i activi·
tats que s’hi realitzen, als ingresos per casaments
i alguns actes protocolaris i també tot el tema del
merxandatge i la botiga.
A continuació us fem un breu esquema d’Instituci·
ons Públiques on es pot recórrer per a trobar finan·
çament pel Castell de Castelldefels, a aquestes però
cal afegir-hi el Ministerio de Cultura i Turismo i també
les subvencions de les obres socials de Caixes i al·
tres entitats privades.

Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
- Departament de Turisme: PLADETUR
- Ajuts i subvencions: FEDER (Fons Europeu de De·
senvolupament Regional)
- PUOSC (es demana cada 4 anys i ja es va dema·
nar l’any passat)
- Departaments de Cultura i Medi Ambient
- SOC Departament d’ocupació (AODL, Pla d’ocu·
pació, Estudis i Campanyes)

- Les Capacitats de la pròpia Entitat. Les entitats
poden oferir productes i serveis a particulars i al·
tres entitats.
En aquest cas el Catell de Castelldefels, estem
parlant de les entrades que es cobren per accedir
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Pressupost de funcionament
El Castell de Castelldefels ha de disposar d’un pres·
supost de funcionament anual com una primera i cla·
ra manifestació de la voluntat de l’equip de govern per
dotar de recursos humans i econòmics aquest patri·
moni, tant pel que fa a la seva conservació i restaura·
ció (partides de manteniment i partides de rehabilita·
ció del patrimoni) i per a la seva gestió (capítol sous).
Abans de qualsevol anàlisi sobre l’estructura pressu·
postària i l’aplicació dels recursos, cal tenir en compte
que es tracta d’un pressupost aproximat i que s’haurà
d’anar ajustant en funció del funcionament del Castell
i de la consecució de les seves diferents fases.
Els ingressos estables del Castell de Castellde·
fels haurien de ser suficients com per cobrir una part
considerable de la despesa de funcionament i ajudarse d’altres fons procedents de fons europeus o al·
tres transferències corrents per tal que les quantitats
aportades per l’Ajuntament al pressupost de Casste·
lles poguessin mantenir i destinar a millores.
La posada en marxa del Centre d’Interpretació i
una adequada gestió del conjunt, gestió que implica
assolir un nombre significatiu de visitants ha de ser
un bon revulsiu per a la institució. Però amb això no
n’hi ha prou, hem de ser conscients que per al seu
llançament com a producte és necessari una bona

inversió en difusió i promoció que més endavant po·
drà ser atenuada, ja que algunes inversions en pro·
moció com disseny de la marca o funcionament de la
web (i substituïda pel boca orella).
El Castell de Castelldefels té moltes més oportunitats:
• La transformació d’un recurs cultural en un
producte de turisme cultural
Tothom sap que el turisme és un dels sectors de
creixement més gran a nivell mundial i que en les
seves múltiples versions i modalitats, la del turisme
culturals és una de les més emergents. Es recoma·
na molt especialment que es treballi estretament
amb els tècnics de l’àrea de turisme de l’Ajunta·
ment de Castelldefelsen la creació de producte i
en la seva difusió i comercialització.
• Un pla de comunicació per al Casstellper acom·
panyar la seva arrencada amb una política de pro·
moció turística que hauria de tenir com a objectiu
desestacionalitzar, atreure nous fluxos turístics al
municipi interessats per la història en general i el
patrimoni arqueològic en particular. També Fer ar·
ribar al públic escolar l’existència d’un recurs molt
útil per ensenyar la cultura ibèrica i ’arqueologia
experimental d’una manera pràctica i vivencial.
El pla de comunicació hauria de definir un lema per
a Castell de Castelldefels, dissenyar uns materials
de comunicació (cartells, faldons, pàgines publici·
tàries en diferents formats, senyalització, etc.) i de
difusió (fulls de mà, tríptics en diferents idiomes,
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materials de comunicació per l’escola i els grups
organitzats, i materials didàctics) potents.
• Cercar partenariats i patrocini de màrqueting
d’empreses de la zona  a favor del Castell i per
part d’empreses de la zona.
• Pla de màrqueting Els equipaments culturals en
general, i més concretament els patrimonials i els
museus, estan competint obertament amb el sec·
tor de l’espectacle, en la captació de visitants que
disposen de temps lliure i de diners. Avui dia els
centres patrimonials han de desenvolupar políti·
ques de promoció, publicitat, relacions públiques i
màrqueting.
• Treball en xarxa. El treball en xarxa s’ha conver·
tit en una nova forma de fer i de coordinarse, les
noves tecnologies faciliten aquesta dinàmica que
tothom valora com a profitosa.
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El marxandatge
El marxandatge es defineix com el conjunt de tècni·
ques que s’apliquen al punt de venta per motivar l’ac·
te de la compra de la manera més rentable. I és que
està totalment comprovada la influència que té en la
venta que el producte estigui col·locat a un espai o a
un altre, si el producte no està col·locat al lloc correc·
te decreix notablement el seu ràtio de vendes.
El marxandatge busca la optimització del maneig
de productes triant les ubicacions adequades en fun·
ció de variables com: lloc, quantitat, temps, forma, per
una banda, i aparadors, mostradors i la arquitectura
interior per l’altre.
Des del punt de vista estratègic el marxandatge
ens ofereix molts beneficis. Entre ells destaquen:
· Canvi del concepte de “despatxar” productes per
“vendre’ls”.
· Reducció del temps de compra.
· Conversió de zones fredes en llocs amb vida.
· Potenciació de la rotació de productes.
· Substitució de la presència “passiva” per una pre·
sència “activa”.
· Aprofitament al màxim del punt de venta.

La ubicació de les seccions és un punt a conside·
rar també:
· Productes d’atracció: Són els més venuts, s’han
de col·locar distants perquè el client recorri la ma·
jor superfície de l’establiment possible. En el cas
de la botiga del CdI aquest cas pot ser el dels lli·
bres relacionats amb la pirateria.
· Productes de compra racional o irracional: Els
de compra impulsiva és millor situar·los a les cai·
xes. Aquest és el cas dels productes de baix cost,
per exemple llapis, llibretes, punts de llibre...
· Complementarietat: S’han de situar productes i
seccions de manera que es complementin.
· Manipulació dels productes. Els productes es·
pecials requereixen una col·locació que afavoreixi
la comoditat de l’establiment i del consumidor. Per
exemple els productes que són edicions limitades,
s’ha de veure que són més cars que la resta.
S’ha d’aprofitar al màxim la ubicació de la botiga i
adaptar·la de manera que li puguem treure el màxim
profit per atraure els possibles compradors.
Elements a l’exterior de l’establiment:
Rètols
· Entrada: És fonamental que es potencií la facilitat
d’accés i convidi a entrar.
· Aparadors. És recomanable variar·los cada 15 dies
i adequar·los als diferents esdeveniments anuals.
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Marxandatge. Experiència i continguts
En aquest cas parlem de marxandatge turístic·cultural.
Aquest va més enllà de la pròpia venda d’un producte
en concret, pretén promoure la venda d’un experièn·
cia turística com a producte a consumir. Mentre que
el marxandatge turístic ens explica una experiència,
el cultural ens transmet uns continguts, en el cas del
Centre d’Interpretació hem d’aconseguir que els pro·
ductes dissenyats ens transmetin una experiència
però també continguts.
Tot producte de marxandatge de marca, hereu del
caduc souvenir, ha d’explicar, ampliar i significar la
singularitat i exclusivitat del lloc que volem promoci·
onar. L’espai del venda del producte ha de ser el més
eficaç possible per una compra fàcil i còmoda pels
consumidors, en el cas de la botiga del Centre d’In·
terpretació de la Pirateria es tractarà d’un autoservei·
el client tria dins d’un gran assortiment i paga a una
persona·.
És important que els productes que es venguin a
la botiga siguin un reflex de:
· Idea que volem promocionar de Castelldefels.
· La imatge triada ha de respondre a un Pla de màr·
queting per tal de vendre una idea concreta i uni·
tària de la ciutat.

· La marca (imatge) del Centre d’Interpretació.
· Hem d’expressar continguts en tots els productes.
Tots els productes de marxandatge han d’anar en·
caminats a reforçar i amplificar la nostra marca i el
nostre posicionament.
El marxandatge turístic planteja una oferta exclusi·
va i que posa en valor totes les característiques dife·
renciadores de la marca, per tant estem essent més
a prop de la no·globalització. L’opció de la particularit·
zació és el contrapunt a la globalització. L’ésser humà
té la necessitat de diferenciar·se de la resta. Hem de
tenir en compte que cada cop més la singularitat i
l’autenticitat guanyen força en el mercat, i és que a
partir d’ara més que mai l’exclusivitat no té preu.

La Botiga del Centre d’Interpretació
de la Pirateria
La botiga del CdI s’ha de posicionar dins l’imaginari
dels ciutadans de Castelldefels i de la zona com una
de les millors botigues de regals per la seva origina·
litat, qualitat i varietat de productes. Ha de ser capaç
de vendre productes de tot tipus i exposar·los de la
manera més atractiva per tal de captar el màxim de
compradors possible.
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Proposem la venda de productes de quatre tipolo·
gies diferents:
· Productes que segueixin la imatge gràfica del CdI.
La mateixa imatge que té el logotip del centre.
· Productes que segueixin una imatge gràfica diferent
a la que té el museu però en una línia similar. Només
servirà per productes de la botiga, d’aquesta mane·
ra hi haurà més oferta i per a tots els gustos (des de
dissenys més clàssics a més contemporanis).
· Productes del marxandatge institucional de l’Ajun·
tament de Castelldefels.
· Productes on no hi surt la imatge del CdI.
· Es venen a la botiga perquè estan relacionats
amb la temàtica del Centre d’interpretació de la
Pirateria.
· Són productes que es venen al CdI per la seva
exclusivitat o originalitat.

Proposta de productes
Llibres
Per la temàtica que es tracta al Centre d’interpretació
es podran trobar una gran quantitat de publicacions
relacionades amb aquest tema, des de publicacions
especialitzades, passant per novel·les fins arribar als
llibres per a infants. Aquesta és una de les temàtiques
preferides dels més petits i degut a la filmografia dels
últims anys s’ha tornat a posar de moda.

A l’hora de triar la oferta de llibres que es podrà
comprar al museu cal tenir en compte els visitants
estrangers. Castelldefels és una ciutat turística, per
tant els estrangers també han de poder gaudir de la
botiga i dels seus llibres. Per tant cal buscar la vari·
etat idiomàtica i disposar de publicacions en català,
castellà, francès, anglès i alemany.
Papereria
Aquests són uns dels productes més venuts a les
botigues dels museus i dels centres d’interpretació.
El seu baix cost fa que siguin productes que es com·
pren impulsivament i també el fet que molts cops es·
tan marcats amb el logotip o la gràfica del centre,
per tant serveixen a mode de souvenir, per indicar
que jo he estat a allà. Es solen col·locar al voltant de
la caixa, on podem trobar: Postals, bolígrafs, llapis,
llibretes, punts de llibre, imans calendaris, pòsters de
mapes antics, etc.
Edicions limitades
Tot i que d’aquests productes no cal tenir·ne un ampli
ventall, són rellevants per fer pujar de categoria de
la botiga i en definitiva de la imatge del CdI. Són pe·
ces úniques o rèpliques de categoria, per tant amb
un preu elevat, per aquest motiu s’han de col·locar
de manera especial, per exemple en una vitrina, així
el comprador veu la diferència respecte la resta de
productes.
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En el cas del CdI es poden trobar: Repliques de
galeres antigues, joieria, mapes, reproduccions de
manuscrits il·luminats, reproduccions d’armes anti·
gues, etc.
Joguines i disfresses
Al tractar·se d’un tema molt present a l’imaginari dels
infants hi pot haver una àmplia secció amb joguines
relacionades amb la pirateria, des de disfresses, pas·
sant per armes de fusta fins a jocs de pistes.
Roba i accessoris
Aquesta és una de les seccions clàssiques que mai
falten a les botigues dels museus. La diferència que
s’ha de marcar en aquest cas és en el disseny. Ma·
terials de bona qualitat amb dissenys enginyosos de
manera que no només sigui un record d’un lloc visitat
sinó també un complement de moda.
Podem trobar: Samarretes, bosses, paraigües, Es·
toigs, mocadors, joieria, etc.
Productes típics
Com a municipi que pertany a la comarca del Baix
Llobregat a la botiga es poden vendre alguns dels
productes que venen des del Parc Agrari del Baix

Llobregat, productes de temporada que serviran als
turistes per apreciar la varietat i qualitat dels produc·
tes agraris de la zona. I és que a la vall baixa i al del·
ta del Llobregat es troba una de les zones agrícoles
més antigues i fèrtils del país: un patrimoni cultural,
econòmic i ecològic de primer ordre situat al bell mig
de l’àrea més poblada de Catalunya.
També es pot dissenyar un packaging de produc·
tes creats de nou però que tenen sortida al mercat,
per exemple algun tipus de xocolatines o bombons.
Menage de cuina
Seguint la imatge gràfica del museu però fent també
algunes sèries de línies diferents es poden comerci·
alitzar aquests productes tan útils però donant·los un
aire més modern a través d’un disseny innovador.
A part d’aquests productes amb la gràfica del mu·
seu també s’han de buscar productes enginyosos que
no cal que tinguin la gràfica del museu però sí que
han de ser diferents. D’aquesta manera els ciutadans
de Castelldefels tindran una botiga on anar comprar
productes diferents però útils a la vegada.
Podem trobar: Tasses, draps, davantals, tovalles,
productes curiosos per la cuina, etc.
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DVD
Pel·lícules i documentals relacionats amb el fenomen
de la pirateria.
Productes tècnics
Productes destinats als adults/adolescents que es·
tan relacionats amb la pirateria en el sentit que ells
també els podien fer servir però amb la diferència
que són productes actuals, que es poden comprar
a botigues tècniques especialitzades, per exemple:
Brúixoles, allargavistes, binocles, astrolabis...
Productes de platja
Al ser una ciutat de turisme de platja no pot faltar
aquesta secció. A partir de la gràfica del museu es
poden vendre tots els complements necessaris per
passar un dia de platja. Un producte útil que serveix
com a reclam per a altres possibles visitants. Per
exemple: Tovalloles de platja, para·sol, gorres, bosses
de platja, pales i galledes amb el logotip del museu, el
castell de Castelldefels fet de plàstic, etc.
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Manual de bones pràctiques
Extret de: Museus i Centres d’Interpretació.Manual
de Bones practiques.
SICTEC. Diputació de Barcelona/ Cambra de Comerç

·

Requisits generals
· “Hi ha un organigrama funcional en què es definei·
xen les responsabilitats per a cada lloc de treball”:
La direcció del Centre d’Interpretació definirà i di·
vulgarà un organigrama que estableixi clarament
les funcions, dependències i responsabilitats de
cada lloc de treball.
Aquest organigrama indicarà les substitucions so·
brevingudes en el transcurs del servei i serà divul·
gat entre tot el personal del centre.
· “Utilitzar la planificació com a eina d’organització
de tasques i recursos”: Es desenvolupa i s’expo·
sa per escrit la planificació de tasques de la fei·
na en funció dels dies laborables, els torns de
treball, el personal assignat a aquests, així com
l’època de l’any o l’afluència de visitants prevista.
Així mateix, es planificarà amb antelació la seva
jornada, distribuint i prioritzant les seves activi·
tats de forma coherent.
· S’ha de definir per escrit, dins les funcions i res·
ponsabilitats dels llocs de treball, la persona que
té com a funció la relació amb l’organisme respon·

·

·

·

sable de vetllar per la millora de la qualitat de les
empreses i serveis en el destí.
“La direcció del centre es reuneix periòdicament
amb el personal per comprovar la marxa del cen·
tre”. S’han de celebrar reunions periòdiques, com a
mínim una vegada l’any, amb el personal de l’esta·
bliment per avaluar l’operativa del centre i estudiar
possibles incidències, de les quals s’ha de redactar
una acta que inclogui els aspectes tractats i el per·
sonal que hi ha assistit.
“El personal coneix i aplica els procediments es·
tablerts en el Pla de seguretat intern”. La direcció
s’assegurarà que tot el personal estigui capacitat
en els procediments de seguretat que afecten el
seu lloc de treball.
“El personal sap com actuar en cas d’accident d’al·
gun treballador o visitants” L’empresa té recollit per
escrit i comunica a tot el personal les pautes que
s’han de seguir en cas d’urgència o accident. A
més a més, aquest document es conserva en un
lloc conegut i accessible per a tot el personal.
Es comunica als nous empleats les seves respon·
sabilitats i obligacions”. El responsable de recursos
humans transmet als nous empleats allò que es·
pera d’ells, les seves obligacions i responsabilitats,
així com la filosofia i els valors del museu/centre
d’interpretació. Aquesta formació s’aplicarà a tot ti·
pus d’empleats, incloent·hi els temporals. Aquesta
formació pot ser impartida per personal propi de

l’entitat. En cas de ser impartida externament s’ha
de presentar el corresponent certificat o diploma.
· “Tots els empleats coneixen i han rebut formació
sobre la temàtica i els serveis del centre”. El perso·
nal posseeix un coneixement exhaustiu de l’oferta
del museu: obres, instal·lacions i serveis, preus, ta·
rifes i horaris.
· Per assegurar l’adquisició i el manteniment de les
competències laborals i les possibilitats de pro·
moció, la direcció de l’empresa definirà i comu·
nicarà un Pla de formació interna que inclourà
almenys formació en: idiomes, atenció al client i
informació específica relacionada amb la temàti·
ca del museu.
· “El personal coneix l’espai turístic pròxim al museu/
centre d’interpretació i és capaç d’oferir·ne infor·
mació consistent” Com un complement de les ac·
cions de formació interna, la direcció s’assegurarà
que el personal que té un tracte directe amb els
visitants conegui bé l’entorn geogràfi c del destí
en què s’ubica i la situació dels serveis i recursos
turístics més importants. A més a més, es disposa
d’un dossier informatiu amb telèfons i informació
per atendre consultes o sol·licituds d’informació
sobre altres empreses de la zona (hotels, lloguer
de cotxes, etc.), activitats i atractius del destí, i es·
pecialment els telèfons de les oficines d’informació
turística per remetre·hi el client si el personal no
coneix o no disposa de la informació sol·licitada.
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· Disposar dels telèfons de serveis mèdics i de se·
guretat”. La direcció s’assegurarà que el personal
disposi del llistat amb els telèfons i les dades dels
serveis mèdics i de seguretat del destí.
· “El personal té cura de la seva imatge enfront del
client”. El personal acudeix al seu lloc de treball net
i portant l’uniforme (si està estipulat) en perfecte
estat, per transmetre una imatge de professionali·
tat, ordre i pulcritud en el servei.
Adopta uns codis estètics determinats: el personal
porta els cabells nets i pentinats. En el supòsit que
es tracti d’un home, acudeix al lloc de treball ben
afaitat i pentinat. Si és una dona, procurarà portar
els cabells recollits i en cap cas que aquests li vin·
guin a la cara. Tant si és home com dona, porta les
dents netes, té l’alè fresc i, en general, procura no
desprendre olors corporals o un excés de perfums.
S’evita exhibir joies en excés.
· “Hi ha fórmules de cortesia i tracte al client que
són conegudes i aplicades pel personal de l’em·
presa”. La direcció definirà per escrit i comunicarà
a tot el personal determinades expressions i fór·
mules de cortesia que s’han d’emprar en la pres·
tació del servei.
· “El personal té coneixement d’idiomes”. La direcció
s’assegurarà que en tots els torns el personal que
es relaciona directament amb els clients conegui
almenys els idiomes oficials de la comunitat autò·
noma i sigui capaç de transmetre informació per·
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tinent al servei en un idioma estranger entre els
més utilitzats pels turistes de la zona. No cal que
tot el personal sàpiga idiomes, serà suficient que
almenys una persona de cada torn sigui capaç de
comunicar·se en anglès. Tampoc no serà obligatori
en tots els destins, només en aquells en què el
nombre de turistes estrangers sigui similar o supe·
rior al de turistes nacionals.
· “Promoure la comunicació entre els membres de
l’equip”. El personal és conscient que la feina no
s’acaba amb el seu torn i comunica als seus suc·
cessors qualsevol incidència remarcable que s’ha·
gi esdevingut durant la seva jornada, així com les
tasques que puguin quedar pendents

Atenció presencial
• “El personal compleix diligentment els seus deures
i obligacions”. Es compleixen de forma rigorosa els
horaris d’obertura, els terminis d’enviament de les
dades sol·licitades per elaborar estadístiques del
nombre i la tipologia de visitants, així com qualse·
vol altra activitat que es consideri de compliment
obligatori per al bon funcionament del museu o
centre d’interpretació.
• “Fomentar l’interès de les persones participants
per les obres exposades”. El personal que fa visi·
tes guiades convida el visitant a participar de l’ex·
periència, i s’esforça perquè aquesta sigui al més

•

•

•

•

•

didàctica i enriquidora possible, per despertar curi·
ositat i interès pel tema exposat.
“Assumir un paper dinàmic en la prestació del ser·
vei”. El personal que atén el museu i/o hi fa visites
guiades manté una actitud positiva, entusiasta i
mostra una bona predisposició per ajudar, orientar
el visitant dins el museu i afavorir la interpretació
de les obres. Es mostra sempre disposat a ampli·
ar coneixements o indicar el material o les fonts a
consultar per a això.
“Atendre la zona de recepció en tot moment” . El
personal procura no deixar desatesa la zona de re·
cepció, de manera que sempre hi hagi algú present
per donar la benvinguda al visitant.
“Adaptar el contingut del missatge al grup”. El per·
sonal adapta el contingut i la forma del missatge
al públic objectiu que conforma el grup, de manera
que és capaç d’explicar de manera més didàctica,
senzilla o tècnica en funció de la tipologia, les ca·
racterístiques i les expectatives de les persones
que té al davant.
“Assessorar de forma personalitzada el visitant”.
En fer entrega de la guia i el pla del museu, ajuda
el visitant a ubicar·se, i confecciona un recorregut
específic adaptat al temps disponible de visita i a
l’interès concret del visitant.
“Mostrar una actitud cordial i amable en entrar el
visitant”. El personal rep el visitant amb un somriu·
re, li dóna la benvinguda o el saluda amb un “bon
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dia/tardes” i li pregunta en què pot ajudar·lo. Enca·
ra que el treballador estigui ocupat, dóna la benvin·
guda amb la mirada al visitant que acaba d’entrar,
i li fa un gest indicant·li que estarà per ell tan aviat
com pugui.
• “Vetllar pel compliment de la normativa del museu
o centre d’interpretació”.
De forma paral·lela al lliurament d’informació o en·
trada, es recorda als visitants els codis de compor·
tament exigibles durant la visita al museu o centre
d’interpretació com no córrer, cridar, tocar les pe·
ces exposades o fumar a les sales d’exposició.
• “Gestionar adequadament el seu temps de re·
corregut” El personal organitza les visites de ma·
nera que es compleixin els temps estimatius de
durada, per evitar així retards en les visites dels
grups següents.
• “Acomiadar·se de forma cordial del visitant”. El
personal s’acomiada del visitant amb un somriure,
agraint·li la visita i interessant·se per la seva satis·
facció i l’interès suscitat per les obres.

Atenció telefònica
• “Contestar de forma diligent el telèfon”. El personal
contesta el telèfon de forma ràpida (a manera in·
dicativa, abans del tercer to). Si aquest sona en el
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mateix moment en què s’està atenent una persona,
demana disculpes a aquesta i contesta el telèfon.
Si posa la trucada en espera, el temps és inferior a
20 segons.
• “Adoptar una fórmula estàndard en l’atenció telefò·
nica”. En despenjar el telèfon, identifica el museu,
pronuncia una frase de salutació i facilita el seu
nom: «Centre d’interpretació/museu ......., bon dia,
l’atén la Marina.»
• “Utilitzar una fórmula de cortesia en el moment del
comiat al telèfon”. S’acomiada del client amb una
frase cordial, li agraeix la seva trucada i diu que li
agradaria rebre’ls al museu o centre d’interpreta·
ció. El convida a posar·se en contacte novament
amb el museu per a qualsevol informació o dubte
addicional que li interessi resoldre o a visitar la pà·
gina web d’aquest, si n’hi ha.
• “Emprar una plantilla tipus per a la gestió de reser·
ves de grups o una altra via que convingui”. Les re·
serves de grups es fan seguint l’ordre d’un formulari
tipus que conté uns camps mínims de compliment
obligatori: tipus de grup (escolars, adults...), data i
hora de la visita, temps estimat de la visita, núme·
ro de telèfon i persona de contacte, si hi ha algun
membre del grup amb alguna dificultat o discapaci·
tat i número de fax per enviar la confirmació de la
reserva de la visita i els preus. Les fitxes provisionals

s’incorporen de forma immediata al sistema de re·
serves del museu/centre d’interpretació, de manera
que aquestes no es perdin i puguin ser tingudes en
compte a l’hora de planificar les visites. Cadascuna
de les reserves tindrà assignada una numeració.
• “Proporcionar al client informació completa sobre
l’establiment”. En cas de petició formal de reser·
va, s’ofereix tota la informació disponible: horaris,
preus, ofertes, descomptes admesos i formes de
pagament, així com les indicacions pertinents per
arribar al museu o centre d’interpretació.
• “Garantir l’atenció al visitant fins i tot fora de l’horari
d’atenció”. Compta amb un sistema de contestador
automàtic que informa al visitant de la impossibili·
tat d’atendre’l en aquest moment, li recorda l’horari
d’atenció al públic i presta un servei d’informació
bàsic (indicant el web, la possibilitat de deixar un
missatge, etc.).
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PLANNING VISITES
Dissabte 23/07/11
Recepció del CdI: Administració A i B
Monitors: A, B i C
Hores entrada església

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

Monitor A

Monitor B

Monitor C

Monitor A

Monitor B

Monitor C

Monitor A

Monitor B

Nom

nº Nom

nº Nom

nº Nom

nº Nom

nº Nom

nº Nom

nº Nom

total

total

total

total

total

total

total

total

nº
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16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

Monitor A

Monitor B

Monitor C

Monitor A

Monitor B

Monitor C

Nom

nº Nom

nº Nom

nº Nom

nº Nom

nº Nom

total

total

total

total

total

total

nº
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