
   

 
 

INICIATIVA INNOVADORA PER LA PROMOCIÓ DEL SICTED PROMOGUDA 
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  I LA CAMBRA DE COMERÇ DE 

BARCELONA 

 
VIATGE SICTED: LA PARELLA DE TURISTES DE 

QUALITAT COMENÇA LA SEVA FEINA 
 

DURANT 15 DIES, VISITARAN ALGUNS DELS MÉS DE 450 
ESTABLIMENTS I SERVEIS SICTED (SISTEMA INTEGRAL DE QUALITAT 

TURÍSTICA EN DESTINACIONS) DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA. 
 

L’ACTE D’INICI DE LA RUTA HA COMPTAT AMB LA PRESÈNCIA DEL 
VICEPRESIDENT PRIMER DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ALBERTO 

FERNÁNDEZ DÍAZ. 
 

 
Barcelona, 6 de juny 2012- Daniel i Jana, la parella que el passat dijous va ser 
escollida per treballar com a “Turistes de qualitat” SICTED, contractada per recórrer 
durant dues setmanes la província de Barcelona, visitant destinacions SICTED i 
comentant el viatge a les xarxes socials, ha començat aquest matí  la seva feina.  
 
A les 10:30 del matí la parella ha sortit de Can Serra (Rambla Catalunya / Avinguda 
Diagonal) cap a Canyamars (Maresme), després que el vicepresident primer de la 
Diputació de Barcelona i diputat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, 
Alberto Fernández Diaz, donés el tret de sortida de la ruta SICTED.  
 
La parella de “turistes de qualitat” visitarà les destinacions SICTED de la província de 
Barcelona i alguns dels llocs i establiments que compten amb el reconeixement 
Compromís de Qualitat Turística. La ruta –que està dissenyada per les institucions 
promotores d’aquesta idea- seguirà aquest calendari:  
 
 

Data Lloc 

6/7-juny Maresme 
8-juny Vallès Oriental 

9/10-juny Osona 
11-juny Moianès 
12-juny Cardener 

13/14-juny Berguedà 
15-juny Anoia 
16-juny Alt Penedès 

17/18-juny Garraf 
19-juny Baix Llobregat 
20-juny Tornada 

 
Els turistes de qualitat SICTED tornaran el 20 de juny a Barcelona, on es farà un acte 
de cloenda de la campanya. 
 
 



   

 
 
 
La tasca dels turistes de qualitat consistirà en comentar diàriament a les xarxes socials 
les seves experiències. Així mateix, penjaran vídeos informatius i descriptius de les 
vivències durant la ruta. La seva experiència es podrà seguir a 
www.turistesdequalitat.com. 
 
L’objectiu del viatge és que aquesta parella de turistes elabori un “quadern de ruta 
online” descrivint a través de les xarxes socials cada lloc SICTED que visitin. Aquests 
“turistes de qualitat” compten amb un contracte de treball temporal remunerat.  
 
 
Què és el SICTED? 
 
El Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions (SICTED) és un projecte de 
millora de la qualitat de les destinacions turístiques, promogut a nivell estatal per 
Turespaña i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que treballa 
amb destinacions, empreses i serveis turístics de fins a 28 àmbits diferents, i que 
influeix en l'experiència i satisfacció del turista que visita una destinació. 
 

La idea principal del SICTED és la conceptualització del turisme com un tot, fent 
arribar la cultura de la qualitat en una destinació de forma global a tots els subsectors, 
tant als estrictament turístics (transport, allotjament, restauració i oferta 
complementària..) així com a la resta de serveis a l’abast del visitant (comerç, transport 
local, equipaments públics i privats, etc). 

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona, a 
través de la Gerència de Serveis de Turisme, i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona són els ens responsables de la implantació del SICTED a les 
comarques de Barcelona. 
 
Actualment, a la província de Barcelona hi ha més de 400 establiments i serveis 
turístics que compten amb aquest distintiu. Amb aquesta iniciativa es pretén donar a 
conèixer tant els establiments, com el segell de qualitat que han obtingut. 
 
 

Per a més informació, 
Silvia Capmany 

Servei de Premsa Diputació de Barcelona 
93 402 20 94 

capmanycs@diba.cat 
 

Estrella Barrero/ Laura Sali  
Promotourist  

932 419 313 / 666 574 556 
sicted@promotourist.net 
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