




Conclusions globals Regió Barcelona:

▪ L’experiència turística a la Regió de Barcelona assoleix un iRON Índex de Reputació Online® de 8,27 sobre 10, a partir de l’agregació de 18.000 fitxes d’allotjaments, restaurants i atractius, que
acumulem 1,7 milions d’opinions d’usuaris dins dels principals portals turístics a data d’abril de 2022.

▪ Aquesta setena edició del Monitor de reputació turística online (que compara els acumulats disponibles a data d’abril 2022 i abril 2021), certifica la recuperació de l’activitat turística i la
conseqüent reactivació en la generació d’opinions dels clients, amb més de 155.000 noves opinions (davant les 55.000 de l’edició anterior, que va estar clarament marcada per l’impacte del
primer any de pandèmia).

▪ Des de la perspectiva de l’oferta també s’observa una recuperació del volum de fitxes de recursos disponibles en el canal digital, que afecta especialment a restaurants i atractius, tot que de
moment amb volums d’opinions molt discrets, però que reforça la presència online del turisme a la Regió.

▪ En termes de segmentació geogràfica, tots els territoris tenen un comportament positiu en creixement d’opinions respecte l’edició anterior. Tot i que continua observant-se una elevada
concentració d’aquesta activitat reputacional en determinats territoris, al llarg de la sèrie històrica analitzada des de 2016 sí pot afirmar-se que s’ha vist una creixent redistribució d’opinions en
varis municipis, comarques, sectors i recursos, fet positiu en termes de sostenibilitat però encara amb un ampli marge de millora.

Conclusions específiques de la Comarca:

▪ La valoració a internet dels recursos del Baix Llobregat s’ha situat en un 8,06 sobre 10, per sobre de la nota de 2020 i la més alta de tota la sèrie 2017-2021. Aquesta valoració mitjana és
lleugerament inferior a la mitjana de la Regió de Barcelona (8,27). Els Atractius han obtingut una valoració mitjana més alta que el 2020; pel que fa als Restaurants, la nota ha estat la mateixa
que el 2020, i lleugerament superior a la del 2019 pre-pandèmia. Els Allotjaments, per contra, han obtingut una valoració inferior a la del 2020 i la del 2019. La valoració més alta és pels
Atractius turístics (8,52).

▪ En quant al volum d’opinions generades pels clients s’han registrat un +8,5% de noves opinions sobre els recursos de la comarca respecte 2020, en línia amb la tendència del global de la Regió,
que ha guanyat +9,9% de noves opinions durant el període de referència (abril 2021-abril 2022). Els allotjaments són els que aporten més volum d’opinions (43,6% sobre el total), tot i que tots
tres subsectors augmenten les seves opinions.

▪ Els municipis de Castelldefels i El Prat són els que tenen més recursos amb més opinions (més d’una de cada 3 opinions fan referència a aquests municipis). En quant a les valoracions mitjanes
per municipi (per sobre de 9), hi trobem un únic municipi, La Palma de Cervelló. Altres municipis amb notes altes (per sobre del 8,7) són Santa Coloma de Cervelló i Corbera de Llobregat.

▪ Els allotjaments de la comarca han assolit un 7,93 sobre 10, sobre l’anàlisi d’un total de prop de 143.000 opinions. Entre els ítems respecte els allotjaments més ben valorats està el Personal i la
Neteja. Tots els ítems obtenen valoracions per sota de la mitjana dels allotjaments de la Regió.

▪ Els atractius de la comarca s’han puntuat amb un 8,52, com hem dit la valoració més alta de les tres tipologies de recursos analitzats. Les notes més altes dels atractius del Baix Llobregat han
anat pels recursos relacionats amb l’Enogastronomia, el Turisme actiu, i els Negocis.

▪ Finalment, els restaurants han obtingut un iRON del 7,83, amb poc més de 96.000 opinions. La selecció de restaurants més turístics / gastronòmics (“Club gastronòmic”) de la comarca s’han
valorat amb un 8,46 (per sobre de la mitjana de la Regió, 8,31).
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Informe elaborat per:

https://www.diba.cat/dturisme/labturisme
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