Els punts d’informació reben la millor
valoració dels visitants
 Els turistes donen un excel·lent a l’atenció rebuda, la qualitat de la
informació i la seva utilitat
 Un 34,3% utilitzen les oficines d’informació per comprar entrades
 El suport paper continua sent el servei més demandat

Barcelona, 3 de març de 2017.- Els usuaris dels punts d’informació de Turisme de
Barcelona valoren de manera molt positiva el servei rebut. En concret, consideren
excel·lent l’atenció dels informadors (4,6 sobre 5), la qualitat de la informació rebuda
(4,56) i la seva utilitat (4,52). Aquest és el resultat del darrer estudi sobre els punts
d’informació turística fet a partir de 971 entrevistes realitzades als punts d’informació
de Plaça Catalunya, Sagrada Família i de l’estació de Sants.
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Amb l’objectiu de conèixer l’opinió i les motivacions que empenyen als visitants a anar

als punts d’informació turística o el grau de satisfacció amb el servei rebut, Turisme de
Barcelona ha fet aquest estudi de percepció entre els visitants, un 61,6% dels quals han
realitzat alguna compra a les oficines de Turisme de Barcelona. El producte que
desperta més interès són els mapes i la Barcelona Card. Els visitants van a Sants per
demanar informació i a Plaça Catalunya, per a la devolució de les taxes de les compres.
Un altre fet rellevant és la tendència dels turistes a l’hora de comprar, on els europeus i
nord-americans destaquen per sobre dels sud-americans i orientals, que són els que
menys compres realitzen.

Mapes i transport públic, la informació més demandada
Informació sobre les atraccions i els monuments turístics, juntament amb la petició de
mapes i guies, són les comunicacions més sol·licitades en els punts d’atenció al visitant
estudiats. Tot i així, el motiu per al qual la gent s’acosta és ben divers depenent de la
localització: a Sagrada Família, per exemple, es demana bàsicament informació
relacionada amb els recursos turístics de la ciutat, la compra de tiquets i horaris; en
canvi, respecte altres punts, la informació sol·licitada sobre allotjament és menor.
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Plaça Catalunya i Sants són els llocs on es rep al visitant quan arriba a la ciutat, mentre
que Sagrada Família té una funció redistributiva un cop aquests ja s’han instal·lat a
Barcelona.
La principal justificació dels turistes a l’hora de dirigir-se a aquests punts habilitats per
Turisme de Barcelona és la comoditat per obtenir informació -amb un 55,5% dels
entrevistats-, seguit de la compra d’entrades -amb un 34,3% dels que han respost. De la
resta de motius, és significatiu el segment que va al punt d’informació per demanar la
devolució de taxes (6,2% del total).
Quant al tipus d’allotjament, un 67% dels entrevistats que s’allotgen a Barcelona ho fan

en establiments hotelers; un 16%, en hostals o pensions; un 9,5%, en apartaments
turístics; i gairebé un 5% ho fan en cases particulars.

Els que més compren, un 70%, són els allotjats en apartaments turístics i els que menys,
els allotjats en hostals i pensions (54%).
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Suport de la informació: el paper guanya
Clarament, tothom prefereix la informació en suport paper, independentment del tipus
d’informació que es tracti. Els mapes són la informació que més s’identifica amb aquest
suport. D’altra banda, les informacions de restaurants, museus i més generalistes
presenten una major acceptació en suport digital, principalment entre els visitants
d’entre 20 i 35 anys.
Amb la finalitat de millorar el servei d’atenció, els visitants entrevistats han assenyalat
l’oferta de wifi i el temps d’espera com a aspectes a millorar, demanant un increment
del personal d’atenció al públic, especialment a Plaça de Catalunya.
La mostra obtinguda s’ha fet en base a 971 entrevistes a persones procedents de països
de l’Europa Occidental (63,4% del total); francesos (20,8% del total); britànics (11,5%)
i espanyols (11,3%).

Per a més informació:
Lali Ferrando lferrando@barcelonaturisme.com
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