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Resum: 

El següent projecte presenta una proposta de recerca per a una futura tesi doctoral. 

Aquest, pretén estudiar quins són els factors clau que s‟han de contemplar en la 

comunicació web de les destinacions enoturístiques per tal d‟establir una comunicació 

eficaç, persuasiva i atractiva per als seus públics. També pretén contribuir a establir uns 

principis comunicatius que afavoreixin la creació de sinèrgies entre les destinacions 

enoturístiques europees. L‟estudi es planteja la recerca de la comunicació web a tres 

nivells: la font, el missatge i la recepció d‟aquest. Amb aquesta finalitat, es proposa una 

triangulació de mètodes qualitatius i quantitatius basada en la utilització de les tècniques 

de revisió documental, d‟anàlisi de contingut web, entrevistes en profunditat, enquestes 

i l‟experimentació. L‟estudi permetrà obtenir un recull de bones pràctiques per a 

optimitzar la comunicació enoturística a través del web; una contribució teòrica des 

d‟una perspectiva comunicativa útil per a l‟evolució del sector. 

 

Paraules Clau: Enoturisme, web, comunicació turística, marca de destinació, Europa.  
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CAPITOL I: Introducció. Justificació i rellevància de la investigació. 

 

 

El present projecte pretén il·lustrar una proposta d‟investigació sobre la comunicació 

que duen a terme les destinacions enoturístiques a Europa. L‟estudi es realitza des d‟una 

perspectiva de comunicació corporativa
1
, que centra el focus en el sector turístic degut, 

per un costat, a la seva rellevància econòmica; es tracta d‟un sector econòmic important 

a moltes regions europees i que actualment s‟organitza a través de la col·laboració 

públic/privada, fet que posa de manifest la seva importància tant per les administracions 

públiques com les empreses privades. Per altra banda, també s‟ha considerat un sector 

especialment interessant per la seva importància en la construcció identitària individual 

i social de la societat occidental actual. 

Les pràctiques turístiques i de mobilitat han esdevingut, amb la postmodernitat, una 

pràctica freqüent en la societat occidental actual. Malgrat que la globalització ha reduït 

les fronteres facilitant la comunicació des de qualsevol indret del món, el consum de 

productes d‟altres territoris llunyans, la convivència de cultures, etc., actualment el lloc 

ha adquirit una importància cabdal per a la definició de l‟individu (Beck, 2004, Bauman, 

2003). Els individus construeixen gran part de la seva identitat individual i social a 

partir del territori. (Nogué & Vicente, 2001). 

Estem davant una societat postmoderna en constant recerca i evolució de les identitats 

individuals i socials (Venkatesh, 1999). En el si d‟aquesta, el turisme ha esdevingut una 

pràctica comuna a través de la qual l‟individu buscarà completar la seva identitat. El 

turista busca en el turisme els elements simbòlics que li permetin completar la identitat 

personal i social mitjançant el consum de les simbologies i característiques que 

s‟associen a les destinacions turístiques i que són coherents amb la seva trajectòria 

identitària (Mishler, 2006; Lakoff, 2006; Torkington, 2012). 

                                                 
1
 Comunicació corporativa, relacions públiques o comunicació són diferents termes que s‟utilitzen per a 

anomenar “un esforç deliberat, planificat i continu per establir i mantenir una comprensió mutua entre una 

empresa i els seus públics”, tal i com defineix la British Institud of Public Opinion (citat a Wilcox et al. 

2012). L‟estudi es centrarà en una part de la comunicació corporativa: la comunicació entre la marca i el 

públic extern del turista potencial, a través del web. 
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Davant aquesta societat de consum simbòlic, el turisme ha anat evolucionant cada 

vegada més cap a un turisme especialitzat que ofereixen ofertes concretes, molt més 

afins a trets de personalitats determinades i no tant genèriques, es troben lluny del 

tradicional sol i platja (Chias, 2005; San Eugenio, 2011). Un clar èxit del turisme 

especialitzat és la proliferació de les destinacions vinícoles. 

El sector vinícola ha expandit el seu mercat cap a les pràctiques enoturístiques, no 

només per facilitar la venda del producte (Getz, 2000), sinó per la potencialitat de 

l‟activitat enoturística com a via de negoci. Actualment, a Europa es comptabilitzen més 

de 2.855 mha de vinya en zona comunitària (Organització Internacional de la Vinya i el 

Vi [OIV], 2012), i cada vegada són més els territoris, a Europa, que s‟afegeixen a 

aquesta pràctica econòmica i turística, creant agrupacions que pretenen afavorir a les 

sinèrgies entre eles països de la Unió Europea, com és ara RECEVIN (European 

Networks of Wine Cities). 

En aquesta entesa, i tenint en compte que en l‟actualitat qualsevol marca es veu 

obligada a anar acompanyada d‟un missatge permanent, més enllà dels missatges 

publicitaris puntuals (Chias, 2005), la comunicació online és l‟encarregada de 

transmetre el missatge turístic de forma constant i fer-lo accessible a qualsevol indret 

del món amb connexió a internet. El web, la eina per mitja de la qual la font de la 

informació pot controlar el missatge per tal que s‟ajusti a l‟estratègia de comunicació i 

màrqueting (Wilcox, Cameron, & Xifra, 2012), esdevé una eina clau per a la persuasió 

comunicativa de les destinacions. 

S‟ha d‟entendre el lloc web, doncs, com a una eina comunicativa i no com a un seguit 

de pautes gràfiques i de comunicació (Van der Geest, 2001). Tan important és la 

correcta gestió d‟un site, que la falta d‟informació i simbologies adequades, o la 

informació desorganitzada pot provocar que el turista potencial la pèrdua d‟interès en la 

seva cerca d‟informació sobre la destinació (Chias, 2005). 

És en aquest punt on podríem situar aquesta proposta d‟investigació: una estudi sobre la 

comunicació web de les destinacions enoturístiques europees, que té la intenció de 

verificar la seva correcció i el seu efecte vers la preferència del turista potencial, és a dir 

la seva funció persuasiva. 
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La investigació en marques turístiques és una especialitat amb relatiu poc recorregut, ja 

que no va ser fins el 1997, que Simon Anholt (citat a San Eugenio, 2011) va apuntar el 

terme nation brand. A partir d‟aquell moment es va començar a tractar la marca 

turística des de la perspectiva del màrqueting i, posteriorment, del branding; com 

qualsevol altra marca comercial.  

Des d‟aleshores, tot i que la perspectiva del branding apropa molt més la matèria al 

camp de la comunicació i la imatge, s‟han incrementat el nombre d‟estudis sobre 

marques turístiques des de la perspectiva de màrqueting, però no tant des d‟una vessant 

comunicativa. És per això que Fernández (2011, p.112) planteja la necessitat de 

replantejar la gestió de les marques des de l‟àmbit de la comunicació, la publicitat i/o les 

relacions públiques. 

Aquesta proposta d‟investigació, doncs, pretén donar resposta a la pregunta 

d‟investigació: Quins són els factors clau que s’han de contemplar en la 

comunicació web de les destinacions enoturístiques per tal d’establir una 

comunicació eficaç, persuasiva i atractiva per als seus públics a nivell Europeu? 

El sector vinícola Europeu, tot i tenir una llarga tradició al voltant del vi, és més nou en 

la construcció de la oferta enoturística. Així com destinacions enoturístiques d‟Amèrica 

i Austràlia, pertanyents al “nou món” vinícola, presenten un llarg recorregut en la 

construcció de marques enoturístiques com a part de la seva oferta, les destinacions 

europees, pertanyents al tradicional “vell món” vinícola, s‟han incorporat més tard a les 

pràctiques enoturístiques. Això ha fet que la oferta i les pautes de comunicació 

enoturístiques europees no estiguin tan clares com en els casos del “nou món”.  

A més, la comunicació del sector enoturístic europeu s‟haurà d‟afrontar a marques 

composades per una oferta molt fragmentada (Gómez, 2011), a una target potencial 

complex (apartat 3.2.2., p.35) i a les dificultats pròpies d‟un sector turístic que es veurà 

influenciat per les decisions polítiques canviants. És per aquests motius pels que s‟ha 

pres la decisió d‟acotar l‟estudi al marc Europeu; per la seva semblança en la oferta i 

també en la trajectòria de les seves marques.  

Però, un altre motiu cabdal pel qual s‟ha cenyit l‟estudi en l‟àmbit europeu és la 

potencialitat del sector d‟establir sinèrgies entre les diferents destinacions. Estem davant 
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de destinacions semblants però complementàries, i davant d‟un target que, tot i no 

repetir les mateixes destinacions, té una alta potencialitat en repetir experiències 

similars. Per tant, la contribució d‟aquest estudi a definir una oferta europea 

complementària per tal de mantenir el turista potencial en el circuit europeu serà un dels 

objectius principals que guiaran el present projecte d‟investigació. 

  



Les claus persuasives en la comunicació web de les destinacions enoturístiques.        Sara Vinyals Mirabent 

 

5 

 

CAPÍTOL II: Marc teòric. 

 

2.1. Societat post moderna occidental 

 

2.1.1. De la cultura sòlida a la cultura líquida 

 

El sociòleg Zygmunt Bauman va introduir, l‟any 2000, la metàfora “de la cultura sòlida 

a la cultura líquida” per descriure la transició de l‟era moderna a la postmoderna 

(Bauman, 2003). A partir de la seva teoria, entenem el moment actual caracteritzat per 

un model de coneixement canviant, mal·leable i transitori; ...els fluids no conserven una 

forma durant molt de temps i estan constantment disposats (i proclius) a canviar-la; en 

conseqüència, per ells el que compta és el flux del temps més que l‟espai que puguin 

ocupar: aquell espai que, al cap i a la fi,  només omplen durant uns instants (Bauman, 

2003, p.8). 

A finals del s.XX s‟identifiquen un seguit de necessitats socioeconòmiques d‟una 

societat que requeria d‟una nova forma estructural com a conseqüència del fenomen de 

la globalització. La necessitat econòmica de flexibilitzar la gestió i globalitzar el capital, 

la producció i el comerç, juntament amb la demanda d‟una societat que reivindicava els 

valors de la llibertat individual i la comunicació transparent van impulsar aquesta 

transició cultural de finals del s.XX (Castells, 2001).  

Actualment doncs, identifiquem un canvi cap a un major flux de producció 

d‟informació i coneixement que es troba en permanent transformació. Aquesta 

tendència neix en contraposició a una cultura, predominant en la societat Occidental 

dels s. XIX i XX, on regnava l‟estabilitat i la immutabilitat del coneixement físic i el 

material tangible (Area, & Pessoa, 2012), com ho eren les obres escrites sobre paper, les 

pel·lícules enregistrades en cel·lulosa, etc. 

Va ser la tecnologia el principal avenç que va fer possible aquesta nova mentalitat 

cultural (Castells, 2001; Area & Pessoa, 2012). L‟aparició i omnipresència de noves 

tecnologies de la informació i comunicació van promoure una nova estructura social en 

forma de xarxa. A mitjans dels anys 90‟s ja s‟observa un ús generalitzat de la World 
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Wide Web a Europa, i per tant, és a partir d‟aquest moment quan podem parlar de la 

consolidació d‟aquesta nova cultura basada en l‟estructura en forma de xarxa que 

proposa internet (Castells, 2001). 

Una nova forma de coneixements i comunicació en xarxa que s‟aproxima a la forma 

estructural de la ment humana; s‟allunya de l‟estructuració lineal que proporcionaven 

mitjans de comunicació com la televisió o la cultura escrita (Kerckhove, 1999). 

És important destacar dues grans característiques que es desprenen del canvi cultural 

líquid: la immediatesa i el nomadisme. 

 

- Per un costat, la relació espaitemps sempre ha estat una preocupació latent a la 

societat occidental. A nivell físic,  la modernitat ha sigut possible gràcies a la 

progressiva aparició de mitjans de transport que han facilitat la mobilitat reduint-ne 

els temps de desplaçament. A nivell comunicacional, aquesta preocupació s‟ha 

resolt, en la cultura líquida, de forma excel·lent; arribant a la immediatesa d‟una 

senyal electrònica (Bauman, 2003). En l‟etapa actual, doncs, el poder, la presa de 

decisions, la comunicació, etc. ja no dependran de la dimensió espaial; del a prop o 

lluny, sinó que serà una qüestió d‟immediatesa; tan simple com enviar un senzill 

email, per exemple. 

 

- Per altra banda, durant l‟etapa sòlida de la modernitat trobàvem un model social que 

anava de la mà de del sedentarisme, el domicili fix, trajectòria laboral estable, etc., 

mentre que els costums nòmades estaven mal considerats (Bauman, 2003). En 

contraposició, la cultura líquida o cibercultura ha provocat una transició cap al 

domini del nomadisme envers el sedentarisme. El no disposar d‟un domicili fix, o el 

no pertànyer a un estat concret ja no comporten l‟exclusió social, “en l‟etapa fluida 

de la modernitat, la majoria sedentària és governada pel trànsit nòmade i 

extraterritorial. Mantenir els camins lliures per al trànsit nòmade  i eliminar els pocs 

punts de control fronterers que queden s‟ha convertit en el meta objectiu de la 

política...” (Bauman, 2003, p.18 ). 
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2.1.2. La societat de consum postmoderna 

 

El debat sobre l‟aparició d‟una societat de consum postmoderna, entesa des d‟una 

perspectiva social i econòmica del comportament del consumidor, no comença fins a 

finals dels anys 80‟s (Castells, 2001). Malgrat els seus orígens són més aviat dispersos, 

Alladi Venkatesh (1999) identificava 5 grans condicions/característiques a partir de les 

que podem parlar de consum postmodern. Entendre els principis socials que 

condicionaran el curs de qualsevol activitat de màrqueting i comunicació desenvolupada 

en la societat actual és vital per a la present investigació. 

Al llarg del capítol, seguirem la classificació proposada per Venkatesh (1999) sobre les 

característiques de la societat de consum postmoderna. Són 5 grans condicions que 

caracteritzen el consum actual: el sistema de signes i símbols, la hiperealitat, el 

particularisme, la fragmentació i la naturalesa simbòlica del consum. 

En primer lloc estem parlant d‟una societat en la que prenen importància els símbols i 

signes en la comunicació i relacions entre individus. La globalització ha propiciat una 

economia que tendeix a emfatitzar els aspectes immaterials i simbòlics dels bens i 

pràctiques de consum per sobre de la realitat tangible i funcional d‟aquests. Estem 

parlant d‟una nova economia de signes (Lash & Urry, 1994).  

El propi símbol esdevé desitjat pel consumidor d‟una societat global. Estem davant el 

triomf de la representació simbòlica dels objectes vinculat a un estil de consum d‟allò 

efímer i intangible (San Eugenio, 2011). 

Aquesta nova realitat de consum de símbols desemboca en una societat postmoderna 

amb tendència a l‟auto construcció de realitats pròpies a partir de la capacitat cognitiva 

dels individus i les necessitats pragmàtiques; una pràctica anomenada híperealitat. 

Estem davant d‟una societat que viu i es relaciona en un entorn on les realitats són 

constantment negociades, construïdes i, finalment, consumides. 

Una altra condició de la societat postmoderna és el particularisme. Entenem que els 

productes de consum nascuts d‟una construcció social i cultural no són uniformes al 

llarg del temps i l‟espai. Podem trobar diferents visions davant necessitats iguales, en 

funció de les cultures particulars de grups socials concrets (Venkatesh, 1999). Tot i la 

globalització, la qüestió universal és quelcom limitat a certs aspectes, les cultures sí que 
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comparteixen visions i pautes de conducta, però presenten particularitats en el consum i 

l‟adopció de símbols.  

Aquest particularisme refereix uns individus postmoderns que no es defineixen per una 

única cultura rígida i uniforme sinó que poden ser partícips de diversos grups culturals a 

la vegada Rodrigo (2000). L‟individu es pot definir en base a diferents cultures 

simultàniament; pren trets identitaris de cadascuna d‟elles en funció dels usos i les 

situacions, i també pot definir-se en base a una subcultura inclosa dins la primera, com 

podria ser el cas de les cultures de classes (Martín, 2008). Així es creen lectures 

diferents i pròpies d‟individus i grups socials.   

Identifiquem en la societat postmoderna una dualitat entre allò universal i allò particular, 

el que es coneix popularment com a Glocalització. Les tecnologies de la informació i el 

transport han afavorit un model de transaccions econòmiques internacionals, la 

possibilitat d‟establir contacte immediat a nivell mundial, la visibilitat dels conflictes de 

qualsevol altre part del món, etc. (Bauman, 2003) Però, aquest mateix fenomen global 

ha provocat la posada en valor dels trets identitaris de les societats, de les cultures 

particulars religioses i els grups socials; la necessitat de diferenciació (Chias, 2005; 

Rodrigo, 2000). 

En definitiva, no estem parlant d‟un particularisme excloent o individualista, sinó d‟un 

particularisme a partir del qual establir sinergies entre diferents grups socials gràcies a 

unes màximes de comportament comunes que venen de la mà de la globalització. 

Seguint amb la definició de societat de consum postmoderna, una altra característica 

molt lligada al particularisme i a la construcció d‟híperealitats és la fragmentació del 

consumidor. No estem parlant únicament de fragmentació dels grups de consumidors i 

la diversificació de les audiències, característica que ha fet trontollar i canviar la manera 

de fer del sector publicitari i de la comunicació, sinó que també parlem de la 

fragmentació individual del consumidor; la construcció individual a partir d‟identitats 

múltiples. Segons Venkatesh (1999, p.156) des d‟una perspectiva de màrqueting i 

comunicació, aquesta seria la característica més descriptiva de la societat de consum de 

la postmodernitat a la que els professionals s‟enfronten.  

Malgrat pugui semblar encertat pensar que els individus consumeixen com a resposta a 

necessitats lògicament organitzades en la seva ment o amb finalitats coherents amb la 
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construcció d‟una identitat pròpia i única, en realitat l‟individu postmodern  mostra una 

actitud de consum variable al llarg del temps i l‟espai. Estem davant un mercat que posa 

a l‟abast del consumidor una gran oferta i un ampli ventall d‟opcions per a escollir, fet 

que dificulta la fidelitat a qualsevol patró de consum; l‟individu es pren la llibertat 

d‟experimentar amb objectes i continguts a plaer (Venkatesh, 1999).  

Aquesta conducta de consum de simbologies fragmentades culminarà, doncs, en un 

cúmul d‟experiències viscudes per l‟individu i que esdevenen narracions identitàries 

d‟ell mateix. En ocasions seran narracions complementàries entre elles o fins i tot 

contradictòries en algun aspecte, però l‟individu postmodern no veu la necessitat de 

prioritzar unes narratives per sobre les altres per definir una única identitat coherent, 

sinó que totes aquestes gaudiran del mateix estatus, totes les narratives del propi 

individu seran vàlides i possibles en el sí d‟una identitat individual i fragmentada 

(Venkatesh, 1999). 

Finalment, per acabar de definir la societat de consum postmoderna, reprendrem la 

primera observació sobre la creixent importància que adquireixen signes i símbols, 

concretament la forma de processar i consumir aquests símbols per part dels individus. 

L‟individu consumeix símbols que aporten significats a les pràctiques de consum. Les 

realitats són construïdes, transformades i negociades pels individus a partir d‟aquest 

consum simbòlic (Combes, Hibbert, Hogg & Varey, 2001). Cal remarcar que aquest 

nou sistema de símbols és, en última instància, una producció de significats que seran 

consumits pel consumidor i incorporats a la identitat individual i del grups socials. El 

consumidor esdevé un descodificador d‟aquest nou llenguatge simbòlic (Lash & Urry, 

1994). Estem davant la mercantilització del símbol com a motor no només del consum, 

sinó també de l‟economia, l‟anomenada Economia Informacional
2
 i, en definitiva, de les 

bases de la societat postmoderna (Castells, 2003). 

Els principals emissors de significats en la societat actual són: els mitjans de 

comunicació, els grups socials i culturals i la família (Venkatesh, 1999). 

En conclusió, els consum, juntament amb la identitat, l‟economia i la cultura conformen 

les bases de la societat postmoderna (Castells, 2003) que, en última instància gira entorn 

                                                 
2

 Terminologia introduïda per Manuel Castells per descriure com en la societat postmoderna la 

transmissió d‟informació s‟ha convertit en una font de productivitat, poder i que afecta a les decisions 

econòmiques. Per a més informació veure la obra La era de la información (Castells, 2001, & 2002). 
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a la construcció de símbols i les transaccions al voltant d‟aquests. Estem davant d‟una 

societat de consum en permanent negociació de les pròpies identitats; d‟una societat 

caracteritzada per un gran flux de significats despresos dels bens de consum; d‟uns 

hàbits i pràctiques de consum canviants en el temps i  l‟espai, i variable en funció dels 

grups socials i culturals; i d‟uns processos de comunicació que prenen total 

responsabilitat en la transmissió d‟aquests significats. 

 

2.1.3. El turisme postmodern 

 

En el si d‟una societat de consum postmoderna occidental que posa en valor els aspectes 

simbòlics dels elements de consum; d‟una societat globalitzada que reivindica la 

particularitat identitària com a elements per a la diferenciació i autenticitat; d‟una 

societat on tot s‟ha mercantilitzat (Castells, 2003); i d‟una societat que tendeix a la 

mobilitat i al nomadisme (Bauman, 2003), l‟activitat turística pren rellevància. 

La societat de masses postmoderna i el context global han afavorit a la creació del sentit 

de lloc com a element identitari de l‟individu, fet que provoca un canvi de rol de l‟espai 

geogràfic, que s‟impregnarà de simbologies per ser consumible (Sack, 1988). Per si 

mateix, el lloc és el context on esdevenen les significacions, el consum i les relacions 

socials i que en una societat globalitzada, atribuirà a aquestes pràctiques una simbologia 

diferencial. Tal i com apuntava Robert David Sack (1992) la pròpia activitat de consum 

és generadora de llocs simbòlics
3
.  

Els productes es localitzen a l‟espai, i aquest s‟impregna de les simbologies que es 

desprenen dels primers com a resultat de l‟activitat de comunicació publicitària (San 

Eugenio, 2011, p.82). A grans trets, podem dir que, en el si d‟una societat global amb 

tendència homogeneïtzadora, es recupera el sentit local del lloc per aportar diferenciació 

(Lash & Urry, 1994). 

Les destinacions turístiques s‟han convertit doncs, en una nova mercaderia  que desperta 

l‟interès del consumidor no només per allò que s‟hi pot trobar o els productes que s‟hi 

                                                 
3
 Sack (1992) proposa una anàlisi geogràfica de la nova cultura de consum postmodern a partir de 

tres punts de vista fonamentals: la influència del consum massiu postmodern en el procés de 
creació de paisatges; la transformació dels llocs en mercaderies; i el sorgiment de tensions entre els 
processos de globalització de les societats i les reivindicacions locals. 
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poden consumir, sinó que és el propi lloc el que esdevé mercaderia, es converteix en 

quelcom consumible (Nogué & Vicente, 2001, p.15).  

A aquest nou producte se li associen signes, símbols i narratives gestionades des de les 

disciplines de comunicació publicitària i el màrqueting, on pren especial importància la 

construcció de marques sòlides que aglutinin les significacions dels territoris. Parlem de 

marques per al territori que no només engloben el seguit d‟arquitectures singulars, 

productes típics, museus, etc., sinó que també hi comprenen actituds, valors de marca, i 

personalitat per al territori. 

En aquest procés postmodern de construcció i consum dels llocs, cal tenir en compte 

l'apunt que feien Nogué i Albet (2007, p.205) sobre la crisi de l'autenticitat. Els autors 

posaven de manifest una clara diferenciació entre la realitat i la seva representació, i 

l‟actual “celebració de la inautenticitat”. Per tant, el discurs i les simbologies 

construïdes artificialment al voltant d‟una destinació són posades en valor més enllà de 

la realitat tangible d‟aquesta. 

En aquesta línia, San Eugenio (2011, p.69) resumia l‟evolució del consum turístic des 

d‟una valoració del tòpic “sol, sorra i sexe” dels inicis, cap a un turisme estètic que 

construeix mites associats a destinacions determinades.  

En moltes ocasions, aquesta necessitat de consum simbòlic ha provocat unes pràctiques 

comunicatives i de màrqueting que passen per l‟exaltació dels trets diferencials i per la 

recuperació del passat històric (Nogué & Albet, 2007). Es produeixen imatges 

territorials, aglutinades sota la marca, que s‟allunyen de la seva vocació descriptiva i de 

la tradicional promoció turística, cap a un camp més persuasiu i emocional. La marca 

turística evoca als imaginaris i móns possibles compartits amb el turista potencial (San 

Eugenio, 2011, p.92). 

Davant aquesta situació, la proliferació de l'activitat en comunicació i màrqueting 

destinada a la construcció de marca i a la creació de missatges basat en allò intangible 

fomenta, cada vegada més, el consum dels territoris en els mitjans de comunicació (San 

Eugenio, 2011). A aquest fenomen se li afegeix també la pressió social d‟una nova 

moda turística, en la que expressions com “hi has d‟anar” o “has de visitar” proposen les 

diferents destinacions com si es tractés d‟un accessori de moda (Chias, 2005). 
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Per altra banda, Josep Chias (2005, p.57) preveu una futura evolució del sector cap a un 

turisme cada vegada més especialitzat i fonamentat en la combinació del que l'autor 

anomena les tres "E": Entreteniment, l'Excitació i l'Educació. També destaca l‟aparició 

d‟una polaritat en les preferències dels consumidors que demanden comoditat i plaer, 

per un costat, però també aventura i cultura per l‟altre. 

Estem davant de construccions turístiques que presenten les destinacions com a 

paradisos naturals i del gaudi, però que també han de proporcionen al turista oci, il·lusió, 

diversió i entreteniment de forma relativament fictícia; preparada ad hoc per al turista 

per tal que aquest experimenti (Sack, 1992). El turista ja no és un espectador, sinó que 

és un individu actiu en l‟activitat turística, i esdevé un descodificador de les simbologies 

vinculades a la destinació (San Eugenio, 2011, p.93). 

Cal definir en aquest apartat que en el consum turístic postmodern hi juga un paper 

cabdal l‟aparició de tecnologies que han afavorit a la mobilitat del turista, però també 

l‟aparició de tecnologies que han fet accessibles els missatges plens de simbolismes de 

les destinacions (Bauman, 2003). Apareixen nous llenguatges i noves maneres de fer 

que aposten, entre altres coses, per l‟heterogeneïtat i la diferència a la vegada que 

afavoreixen al descobriment per part dels “altres” d‟allò alternatiu i híbrid, etc. (San 

Eugenio, 2011, p.61).  

Pel turista el món cada vegada és més petit; pot arribar a qualsevol indret del món 

gràcies als nous mecanismes de transport i pot accedir als missatges simbòlics sense 

estar condicionat per l‟espai i/o el temps. El turista porta la veu cantant en el procés 

d‟elecció gràcies a la tecnologia, que ha posat al seu abast gran quantitat d‟informació 

que li permet generar una experiència a mida i adquirir automàticament el producte 

turístic (Chias, 2005). Diversos autors apunten la indispensabilitat d‟internet en el 

procés turístic postmodern (Chias, 2005; Park, & Gretzel, 2007; Law, Qi, & Buhalis, 

2009; Luna-Nevarez, & Hyman, 2012). 

Per tant, podem parlar d'un turisme actual que utilitza el llenguatge postmodern basat en 

la creació de narracions produïdes artificialment a partir de signes i símbols, que 

busquen la diferenciació identitària a partir d‟allò local, a la vegada que el procés de 

globalització tendeix a la uniformització d'aquests espais (San Eugenio, 2011, p.88).  
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2.2. Cultura digital 

 

2.2.1. La cultura líquida del web 2.0 

 

Des dels seus inicis fins a l‟actualitat la cultura líquida ha anat evolucionant a mida que 

la tecnologia posava al seu servei nous mecanismes. Si abans parlàvem de Wold Wide 

Web, ara parlarem de web 2.0, tal i com es coneix popularment. La web 2.0, que ja no 

només conté continguts creats per ser consumits passivament, sinó que es composa de 

llocs web més interactius, són: blogs, xats, wikis i xarxes socials. La realitat interactiva 

que ens ofereixen aquestes plataformes s‟ha d‟entendre a partir de 6 grans paràmetres: 

com a biblioteca universal, com a mercat global, com a puzle de peces informatives, 

com a plaça pública de trobada i comunicació de comunitats socials, com a territori 

creixent d‟expressions multimèdia i audiovisuals i com a un ecosistema artificial per a 

l‟experiència humana (Area & Pesoa, 2012). 

- Estem parlant d‟una cultura que té a la seva disposició grans quantitats d‟informació 

i coneixement, és per això que es considera l‟entorn on-line com a una biblioteca 

universal (Area & Pesoa, 2012). La societat de la cultura líquida, actualment, 

disposa d‟una sobreabundància d‟informació que provoca la saturació dels individus, 

també anomenada Infoxicació
4
; una visió confusa, inintel·ligible i un tant opaca de 

la realitat que envolta a l‟individu. Entenem que a major disposició d‟informació no 

significa major coneixements dels individus.  

 

- Aquesta informació disponible a nivell on-line ha adquirit una gran importància en 

el sector i les pràctiques econòmiques; una economia a escala mundial, la 

denominada Economia Informacional (Castells, 2003) o també Nova Economia o 

Capitalisme Digital (Area & Pesoa, 2012). En paraules de Castells (2003, p.), “...la 

productivitat i la competitivitat de les unitats o agents d‟aquesta economia (ja siguin 

empreses, regions o nacions) depenen fonamentalment de la seva capacitat per a 

generar, processar i aplicar amb eficàcia la informació basada en el coneixement”. 

                                                 
4

 Alvin Toffler (1970) introduïa, en el seu llibre Future Shock, el terme Information Overload 

(Infoxicació) per designar les problemàtiques que sorgien de l‟accés d‟informació disponible en la 

societat occidental postmoderna. 
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En ocasions és la pròpia informació la que es converteix en el producte del procés 

de producció, o si més no proporciona un espai virtual de transaccions econòmiques 

(Area & Pesoa, 2012). 

 

- Als orígens de la cibercultura de Kerchove (1999) ja destacava la importància de la 

hipertextualitat com a “l‟enllaç de continguts o indústries basades en el coneixement” 

(Kerckhove, 1999). La cultura líquida es caracteritza per xarxes formades per peces 

curtes, breus, separades però a la vegada entrellaçades entre sí per al seu consum 

ràpid (Area & Pesoa, 2012), fet que provoca la fragmentació de la cultura. Aquest 

fenomen provoca diferents experiències de consum d‟informació; per un costat, 

podem accedir a continguts de forma aïllada del context, i per l‟altre, podem barrejar 

el consum d‟aquests continguts juntament amb continguts d‟altres autors/fonts.  Els 

individus de la cultura líquida, per tant, generaran significats propis i experiències 

personals i úniques en el consum de continguts. 

 

- Internet es considera com a espai o “plaça pública” de trobada i intercanvi entre 

individus amb unes mateixes aficions, interessos, problemàtiques o també afectes 

(Area & Pesoa, 2012). Les xarxes socials i els xats són les principals plataformes 

que promouen el contacte permanent entre individus de forma directa i sense 

intermediaris, afavorint a la creació de comunitats i/o grups de comunicació 

horitzontals (Flores, 2009). Tot i que el principal motiu de trobada d‟aquesta “plaça 

pública” és l‟activitat d‟oci (Area & Pesoa, 2012), també hi identifiquem una utilitat 

en l‟àmbit professional i laboral. S‟han creat xarxes de comunicació pròpies com a 

punt de trobada d‟organigrames amb estructures cada cop més horitzontals, 

jerarquies planes, gestió en equip, maximització dels contactes amb proveïdors i 

clients, etc. (Castells, 2003).  

 

- En aquest marc cultural líquid, l‟entorn web s‟omple, no només de text per a ser 

llegit, sinó de sons, imatges, animacions, pel·lícules, etc.; és el triomf de les formes 

expressives audiovisuals i multimèdia. Les noves formes de comunicació 2.0 

inclouen imatges, presentacions, videoclips, i altres formes de continguts 

multimèdia, que converteixen a l‟individu culte no només en descodificador de 

missatges complexos sinó necessariament capacitat per la codificació de missatges 

mitjançant aquests llenguatges (Area & Pesoa, 2012). 
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- Les possibilitats del nou web també passen per la seva potencialitat com a espai 

artificial on provocar experiències sensorials en entorns tridimensionals com pot ser 

la realitat augmentada. La capacitat del web 2.0 per barrejar allò virtual i allò 

empíric per tal de crear “móns virtuals” en plataformes com Secondlife o Sims 

(Cherbakov, Brunner, Lu, & Smart 2009). Gràcies, en gran mesura, a la sofisticació 

dels videojocs, s‟està afavorint a una relació entre individu i màquina que proposa 

una narrativa i una experiència interactiva nova, pròpia de la cultura líquida(Area & 

Pesoa, 2012). 

 

2.2.2. Nadius i immigrants digitals 

 

La divisió proposada per Marc Prensky en la seva obra Digital Natives, Digital 

Immigrants (2001) fa referència, per un costat, a aquells individus que van néixer 

immersos en l‟era digital, i per l‟altre, a aquells individus nascuts abans de l‟aparició i 

popularització d‟internet, respectivament. Prensky (2001), amb la utilització del terme 

“nadius digitals”, fa un símil entre les noves generacions, nascudes de la mà dels 

avenços tecnològics, i els autòctons d‟un país amb un llenguatge i tradicions pròpies, 

diferents als de l‟autor. 

Aquesta categorització inicial dels individus de la societat digital es va plantejar, 

inicialment, a partir de la variable d‟edat en relació al moment d‟accessibilitat a les 

noves tecnologies.  És a partir de les últimes dècades del s. XX, entre finals dels 80‟s i 

principi dels 90‟s, quan esdevé la forta entrada de la tecnologia digital a Europa, i amb 

ella el naixement dels primers nadius digitals (Prensky, 2001). Aquests han nascut i 

crescut envoltats per ordinadors, telèfons mòbils, videojocs, càmeres digitals, etc. Però 

sobretot, han crescut influenciats per la manera de fer d‟internet (Castells, 2001; 

Prensky, 2001). 

Les tecnologies de la informació més utilitzades i útils per als nadius digitals són les 

xarxes socials en primer lloc, seguides per les plataformes de missatgeria instantània, els 

vídeos en streaming i els blogs consecutivament (Williams & et al., 2012). Els individus 
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crescuts en un entorn digital i acostumats a les xarxes socials, demanden interactivitat a 

les comunicacions i continguts online; volen ser part del procés (Manafy, 2011). 

Així mateix, per matisar la qualitat nativa o immigrant dels individus és interessant 

prendre en consideració altres variables com l‟accessibilitat de l‟individu a la tecnologia 

i el temps que aquest ha dedicat al fet digital; hores acumulades en l‟ús d‟ordinadors, 

treball a Internet, fotografies i vídeo digital, telefonia mòbil, etc. (Roca, 2008). I encara 

un matís addicional: quant d‟aquest temps d‟experiència digital ha estat relacionat amb 

la resolució de problemes o l‟assoliment d‟objectius (Roca, 2008).  

Per al desenvolupament de la investigació però, i malgrat estar d‟acord amb les 

aportacions de Roca, mantindrem la definició originària de nadiu i immigrant digital 

proposada per Prensky (2001) en relació a una divisió per edats. Entenent que aquesta 

divisió refereix al moment a partir del qual els individus disposen de totes les eines per 

ésser cultes en un entorn digital, però entenent també, que malgrat ser nadiu o 

immigrant digital, un individu pot ser més o menys culte en funció de la seva exposició. 

Cal afegir que aquests dos grans grups no han participat de la cultura digital de forma 

aïllada els uns dels altres sinó que és gràcies al treball i la construcció conjunta entre 

joves i adults que la cultura líquid ha adoptat la forma actual; apostant per una cultura 

participativa a través de blogs i xarxes socials, entre d‟altres, on els individus 

interactuen quotidianament sense tenir en compte les edats (Jenkins, 2006). 

Actualment, però, els estudis en el camp de la societat digital s‟han vist obligats a 

ampliar aquesta divisió dual proposada per Prensky. Per un costat, ja no es parla 

únicament de nadius digitals sinó que també hem de parlar de la Generació C (William 

et al., 2012; Manafy, 2011; Dye, 2007). La Generació C, pertanyent en la classificació 

anterior als nadius digitals, són els individus nascuts a partir del 2000. El nom sorgeix 

de la unió de generació i el terme contingut; un col·lectiu caracteritzat per la capacitat de 

creació, de compartir i de connexió del seu propi contingut general com a 

productor/usuari (Dye, 2007).  

Per aquest grup creixent de joves els continguts amb major credibilitat són aquells 

produïts col·lectivament i donen valor als continguts que permeten la discussió pública i 

col·lectiva; hi ha una major confiança vers els continguts crowdsourced (Manafy, 2011). 

La generació C creix amb una visió molt més àmplia del món i totalment accessible per 
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ells, però on les audiències de masses s‟organitzen a partir de nínxols d‟interès. “Estan 

creixent amb una àmplia visió sobre amb qui poden connectar. La geografia i les zones 

horàries perden rellevància, i la sofisticació de les eines els hi ho posa cada vegada més 

senzill” (Dye, 2007). 

Per altra banda, en l‟estudi del col·lectiu immigrant digital també s‟ha produït la 

necessitat de subcategoritzar diferents grups: la Generació X, nascuts entre 1972 i 1982; 

els joves boomers, nascuts entre 1961 i 1972; i els boomers tardans, nascuts entre 1951 i 

1962 (Ransdell, Kent, Gaillard-Kenney, & Long, 2011)
5
. De totes maneres, en la 

literatura analitzada, la major part dels estudis que centren l‟atenció en la conducta de 

l‟immigrant digital ho fan englobant-lo en una única categoria; adults en contraposició a 

joves.  

 

2.2.3. El lloc web, base per a la comunicació enoturística online 

 

Aquest nou panorama de comunicacions online ha situat el mitjà internet en el centre de 

les tasques comunicatives i de transmissió d‟informació turística (Chias, 2005, 55). Tal i 

com apunta Chias (2005), per tal de donar a conèixer una marca turística ja no n‟hi ha 

prou amb el disseny d‟una marca gràfica i la promoció mitjançant campanyes 

publicitàries puntuals, sinó que té un paper cabdal la elaboració d‟un missatge constant i 

permanent que acompanyi la marca gràfica. 

El món online, i concretament el web, ha esdevingut la nova forma de consum 

d‟informació turística (Park, & Gretzel, 2007; Law et al., 2009; Luna-Nevarez, & 

Hyman, 2012). Per contra, la utilització de les xarxes socials per a la transmissió del 

missatge turístic es troba encara en un estat molt experimental i embrionari (Hays, Page, 

& Buhalis, 2013). 

És el web la eina que ha permès la definició d‟un missatge constant, eminentment 

controlat i ajustat a les necessitats de la font de comunicació (Wilcox et al., 2012), que 

                                                 
5
 Ransdell et al. (2011) en la seva obra Digital immigrants fare better than digital natives due to social 

seliance, classifiquen els immigrants digitals en: la Generació X, els joves boomers, i els boomers tardans. 

Els autors experimenten les habilitats d‟aprenentatge online dels diferents grups d‟immigrants i nadius 

digitals i n‟estableixen les principals característiques. 
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posi en contacte la destinació amb el consumidor potencia. Tal i com apunten Luna-

Nevarez i Hyman (2012), per l‟usuari d‟internet el web s‟ha convertit en el representant 

la destinació, on s‟hi reflecteix allò que es podrà trobar. 

Tan important és la correcta definició d‟un site de destinació que davant la 

impossibilitat de desxifrar el seu contingut o davant d‟una falta d‟informació excitant 

(amb només continguts sobre el nom de la marca, algun plànol, i/o un parell de 

fotografies), el turista potencial desistirà automàticament de la cerca i es dirigirà a les 

recomanacions d‟amics, familiars i altres individus que puguin transmetre la seva 

vivència (Chias, 2005, 64), i per tant, la destinació perdrà una oportunitat comunicativa. 

Ens trobem davant un panorama complex on la definició d‟un espai web entès com a 

una eina comunicativa, i no com a un seguit de pautes gràfiques i de programació, serà 

la clau de l‟èxit (Van der Geest, 2001; Park & Gretzel, 2007). La informació turística 

web de l‟antic 1.0 (Contreras, 2010), un mer aparador, ja no satisfarà el turista potencial. 

La comunicació turística web evoluciona ara cap a “nous plantejaments que despertin la 

persuasió i l‟emoció de l‟espai” (San Eugenio, 2011, p.84). Com veiem en l‟apartat 

anterior, el nadiu digital busca cada vegada més la participació en la creació dels 

continguts digitals. 

Davant aquest panorama, el sector enoturístic es troba en una situació complexa. 

L‟enoturisme compta amb un públic potencial comprès en una forquilla d‟entre 25 a 50 

anys (apartat 3.2.2., p.35), per tant, la definició d‟un web clar i excitant que sigui apte i 

satisfaci tant a un nivell cibercultural d‟immigrants digitals com als nadius digitals 

(Prensky, 2001), que cada vegada més s‟incorporen al seu target, serà una tasca difícil.  

Tot i així, l‟estudi desenvolupat per Ransdell et al. (2011) apuntava que davant les 

tasques complexes online els joves boomers, que corresponen als individus més grans 

del target enoturístic (entre 41 i 52 anys), presentaven una major capacitat per a 

l‟aplicació de coneixement i una menor tendència a la conformitat; cada vegada més 

esdevenen un target alfabetitzat.  

Per tant, tot i estar davant d‟un web que serà consumit tant per part de nadius com a 

immigrants digitals, l‟evolució del web cap a un web 2.0 serà clau per a la comunicació 

online i no un fre per al seu consum per part de cap públic.  
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Tradicionalment, des de la comunicació corporativa i la comunicació turística s‟ha 

utilitzat el web 1.0, llocs més estàtics on només el personal autoritzat podia actualitzar 

la informació, i on aquestes actualitzacions esdevenien cada molt de temps (Contreras, 

2010). Actualment, els llocs corporatius 1.0 s‟afronten al repte d‟evolucionar cap a un 

web més proper al 2.0 on l‟usuari pugui interactuar, participar en la creació del 

contingut i entrar en contacte amb l‟organització, a la vegada que es presenta una 

informació dinàmica, rica i amb diversitat d‟oradors (Wilcox et al., 2012). Estem parlant 

d‟una transició d‟estratègies de comunicació web push cap a estratègies web pull 

(Contreras, 2010; Wilcox et al., 2011). 

Aquesta eina comunicativa ha facilitat a les destinacions més petites i amb menys 

recursos fer-se visibles al mercat amb una imatge seductora i d‟ampli abast, a través del 

web (Pitt, Opoku, Hultman, Abratt, & Spyropoulou, 2007).  

 

2.3. Comunicació turística 

 

2.3.1. La transmissió d’identitats en el consum turístic. 

 

Els individus socials adults presenten trets identitaris diversos; disposen de múltiples 

identitats individuals i socials, que són flexibles i que es renegocien a mesura que noves 

experiències són experimentades, sempre que aquestes s‟ajustin a la pròpia història de 

vida (Mishler, 2006; Lakoff, 2006; Torkington, 2012). Aquesta mal·leabilitat identitària 

passa per la constant reconstrucció de les identitats del passat a partir dels nous inputs 

que ens permeten establir connexions amb la identitat passada d‟un mateix però també 

connectar-nos amb d‟altres individus (Mishler, 2006 ). 

A partir de les característiques apuntades sobre la societat de consum postmoderna ja 

hem deixat clar que el propi acte de consum és una forma d‟adopció d‟identitats per part 

de l‟individu, i hem introduït la idea de la comunicació com a l‟encarregada de dotar als 

productes d‟aquesta significació simbòlica. Segons Torkington (2012, p.75) és 

precisament en els discurs on es projecten els aspectes més característics de les 

identitats i on els individus projecten i esperen veure projectada una identitat estable i 

forta. 
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Però és especialment rellevant entendre de quina forma el turisme, en concret, transmet 

identitats anhelades pel consumidor i entendre les particularitats de les identitats que 

posteriorment orientaran la comunicació amb la intenció d‟incidir en el consumidor i 

exercir un poder persuasiu.  

Diversos autors han parlat sobre la relació entre identitat i territori. A tall d'exemple, 

Nogué i Vicente (2001, p.17) apunten explícitament que el lloc és el mitjà fonamental a 

partir del qual els individus donen sentit al món, i parlen de com al "viure els llocs", en 

realitat estem creant identitats.  

Alguns autors han entès aquesta identitat de lloc com a un element que permet als 

individus diferenciar-se d‟una tendència globalitzadora; reivindicar la seva 

particularitat/localitat (Beck, 2004). Beck (2004) descriu la identitat territorial com 

quelcom impermeable a les influències de la globalització, com un escut vers a la 

tendència homogeneïtzadora que permet mantenir la diferenciació entre allò global i 

allò local. 

Si bé és cert que la identitat territorial és un factor que permet a l‟individu resident i als 

grups socials del lloc definir-se en contrast a una tendència global, el lloc en una 

societat mòbil i que tendeix al nomadisme (Bauman, 2003) esdevé molt més.  

Per un costat podem entendre el lloc com a l‟espai geogràfic tangible, quelcom amb una 

funcionalitat vivencial i fins i tot definitòria de l‟origen de l‟individu, però també l‟hem 

d‟entendre com a quelcom flexible i consumible. Cal tenir en compte la diferenciació 

entre els conceptes de lloc i destinació, ambdós propis del territori; en paraules d‟Urry 

(2005), la clara diferenciació entre les significacions de “land and landscape”.  

En l‟etapa postmoderna ja no té tanta importància el lloc d‟on un és, entès com el lloc 

de naixement/d‟origen, sinó que prenen importància aquells llocs que es perceben 

coherents  amb l‟estil de vida de l‟individu i amb la seva història de vida (Torkington, 

2012). La relació entre identitat i lloc ha esdevingut dialèctica; la identitat del lloc és 

construïda a partir de les pràctiques i identitats dels individus, però a la vegada, el lloc 

influeix en les identitats dels individus i els col·lectius (Torkington, 2012, p.76). Per tant, 

la destinació turística esdevindrà una font de transmissió d‟identitats per al turista. 

Així doncs, el consum de les destinacions turístiques passa per un consum plenament 

simbòlic i dinàmic en el que es replantegen diverses identitats individuals i col·lectives, 



Les claus persuasives en la comunicació web de les destinacions enoturístiques.        Sara Vinyals Mirabent 

 

21 

 

la més rellevant de les quals és la pròpia identitat com a turista. Si reprenem l‟afirmació 

de Nogué (2001, p.17) “quan vivim els llocs, creem identitats” observem una dimensió 

de la identitat vinculada al territori més dinàmica i en constant negociació, les identitats 

vinculades als llocs i consumides també com a destinacions turístiques. 

La tendència al nomadisme de les societats postmodernes i a la mobilitat turística 

ja no busca en les destinacions un aparador a través de la finestreta d’un autobús 

ni tampoc situacions preparades expressament per al turista, sinó que el turista 

postmodern espera la singularitat i les experiències autèntiques i genuïnes dels 

llocs. Posa en valor les qualitats naturals del medi ambient, les tradicions, els productes 

i serveis propis, etc. (San Eugenio, 2011, p.67); entenent que el consum de bens i 

serveis no desperta l‟interès en el consumidor pel seu benefici funcional sinó per la seva 

qualitat metonímica amb la identitat del destí (Urry, 2005).  

En aquest sentit, en qualsevol comunicació que pretengui transmetre la identitat d‟una 

destinació serà cabdal fer referència a aspectes particulars, com per exemple la 

gastronomia tradicional del lloc o un producte típic, per tal d‟evocar la identitat global. 

Tal i com afirma la autora Alexandra Georgakopoulou (2006, p.84), en qualsevol 

narrativa és més senzill evocar una identitat global a partir de l‟anàlisi de trets identitaris 

concrets o, com ella descriu, més petits. Per tant, la utilització d‟icones en la 

comunicació turística ajudarà a transmetre la identitat global del destí, la personalitat de 

la marca.  

Arribat aquest punt cal que concretem de quines identitats estem parlant quan parlem 

d‟identitats vinculades al territori, i consumides com a destinacions. Les identitats no 

són intrínseques en l‟individu sinó que es desprenen de les pràctiques socials, a partir de 

les que es defineix l‟individu per ell mateix i en relació al grup (Fina, 2006). Trobem 

trets identitaris personals i que ens fan partícips de grups socials. 

Segons podem extreure‟n de les aportacions de Lakoff (2006, p.143) sobre identitats 

majors i menors
6
, seria més fàcil trobar estudis acadèmics sobre la importància de la 

identitat de territori vinculada a qüestions de raça (identitat major), i no tant vinculada a 

la identitat com a consumidor d‟un producte turístic (identitat menor). En canvi, per 

                                                 
6
 Lakoff (2006) distingeix en la seva obra Identity à la carte entre unes “identitats majors”, que tenen una 

repercussió més sorollosa a la societat i als grups socials, i unes “identitats menors”, que contribueixen 

significativament a la creació de sentit d‟un mateix: qui som, quant competents som, qui són els nostres 

amics, a qui admirem, etc. (p.165). 
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l‟individu, les segones contribueixen significativament a la construcció de sentit d‟ell 

mateix; qui és. El principal motiu de la rellevància acadèmica de les identitats majors, és 

la importància d‟aquestes com definitòries dels individus però també dels col·lectius, 

vers unes identitats menors que tradicionalment s‟han entès com a identitats de consum 

individual (Lakoff, 2006).  

Lakoff (2006, p.144) però, defensa que encara que estiguem incidint en identitats 

menors, conscient o inconscientment estarem incidint en la creació o recreació de la 

nostra identitat dins el grup, i a la vegada, la voluntat de reconeixement i acceptació en 

un grup social ens condicionarà a l‟hora de fer les eleccions individuals. Es tracta de 

dues tipologies identitàries en contínua reciprocitat i inseparables. 

En una narració que pretén transmetre identitats anhelades, com és la comunicació 

turística, es crearan móns de significació on les identitats es relacionin amb accions i 

reaccions concretes, així es construirà la significació per un mateix; el que defineix als 

individus com a membres del grup no és només el contingut de les històries, sinó com 

s‟utilitzen recursos socialment consensuats per dir-les (Fina, 2006). 

 

2.3.2. Els conceptes de Destination Brand i Marca de Territori 

 

Al llarg de la literatura revisada sobre comunicació turística i de territoris hem pogut 

identificar la utilització de diferents terminologies que referien a la construcció de 

marques per a nacions, destinacions, ciutats, etc. La diferenciació entre unes i altres en 

ocasions resultava confusa i en alguns estudis s‟identificaven, fins i tot, marques 

solapades. 

El que sí posa d‟acord als teòrics, però, és que si volem parlar de comunicació en 

turisme primer haurem de parlar de construcció de marca; de branding. És a partir del 

1993, amb la publicació de Marketing places: attracting investment, industry, and 

tourism to cities, states and nations (Kotler, Haider & Rein, 1993), que trobem el punt 

d‟inflexió entre la tradicional concepció de promoció turística i una comunicació entesa 

des d‟una perspectiva de màrqueting i de la comunicació 360º. A partir d‟aquest 

moment, es comencen a gestionar els territoris amb els mateixos procediments i 

principis que es gestiona qualsevol marca comercial. 
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És, concretament, Simon Anholt que introdueix el terme Nation Brand per primera 

vegada al 1997 (citat a San Eugenio 2011), terme que ràpidament qualla en el sector i 

que trobem plenament consolidat a partir dels anys següents. A partir d‟aquest moment, 

ja no es parla de la “venda d‟espais”, pròpia d‟una visió purament marquetiniana, sinó 

que es comença a parlar obertament de les marques des de la perspectiva del branding; 

“unes determinades actituds i afectes cap a aquests mateixos espais” (San Eugenio, 

2011 p.21).  

Partim de l‟entesa del branding, o de la construcció de la marca com a “un nom o 

símbol diferenciat (tal com a logotip, marca o disseny de pàckaging) amb la voluntat de 

diferenciar aquells bens i serveis de la competència que disposi de productes semblants 

o fins i tot idèntics” (Aaker, 1991, p.7). Ajustant la definició a un concepte de branding 

específic per a marques de destinacions, Brend i Ritchie (1998, pàg.17) afegeixen a la 

definició anterior la importància que pren l‟experiència en el sector del turisme,: 

“...aquesta marca transporta la promesa d‟una experiència de viatge memorable que és 

únicament associada a la destinació;...” .  

Per tant, en parlar de marques vinculades a l‟espai geogràfic, independentment de la 

terminologia exacta utilitzada, estarem parlant de l‟associació d‟aquell territori concret a 

no només una imatge física/paisatgística, a mode de la tradicional postal, sinó a un 

caràcter, un estil de vida, uns valors, una personalitat, una conducta, etc., que culminen 

en una experiència particular. Concebre la gestió de les destinacions des d‟una 

perspectiva de màrqueting ha provocat la convicció del sector que la imatge que 

projecten és el seu principal actiu i font de riquesa de la destinació (Fernández, 2011, 

p.103). 

 

Estrictament parlant, el terme Nation Brand o marca nació va servir per revolucionar el 

sector, però ràpidament van entrar en joc altres termes que pretenien cenyir-se a les 

especificitats de l‟objecte de promoció. Podem trobar al llarg de la literatura els termes 

marca país, marca regió, marca ciutat, marca destinació o marca territori. 

La utilització d‟aquest últim terme, marca territori, es proposa, a diferencia de la resta, 

com a “qualsevol manifestació d‟espai geogràfic del qual es vulgui fer una marca” (San 

Eugenio, 2011, p.238). Segons l‟autor, la marca de territori és una “marca paraigües 
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amb capacitat per aglutinar qualsevol espai geogràfic – ja sigui turístic, urbà i/o 

metropolità, nacional, estatal, regional, etc”. 

Figura 1: La marca de territori: el seu tractament i definició des d’un punt de  

vista holístic 

 

 

 

 

FONT: San Eugenio, 2011, p.239 

El present projecte d‟investigació però, es centra en una manifestació concreta d‟aquesta 

marca de territori; la marca de la destinació turística. Marca de destinació fa referència a 

la marca relacionada amb el “lloc on s‟ha de trametre alguna cosa, on algú ha d‟anar” 

(Institut d‟Estudis Catalans [IEC], 2013a), i per tant, el territori entès com a un fi 

temporal i no com una delimitació del territori físic.  

El plantejament de l‟anàlisi té clarament la voluntat d‟estudiar marques turístiques o de 

destinacions i no tant marques globals de territori que aglutinin i reflecteixin les 

dimensions econòmiques, industrials, socials, de serveis, productes...sota un mateix 

sostre. Així mateix, en marques de ciutat, regió o nació hi trobaríem reflectides 

qüestions econòmiques cabdals per atraure inversió de capital al territori i indústries, 

elements que disten de la voluntat turística d‟una destinació. 

Cal afegir també, que fins a l‟actualitat no s‟han trobat exemples de marques de territori, 

és a dir úniques i totalitzadores per un espai geogràfic, que hagin tingut una aplicació 

exitosa. Una possible limitació d‟aquestes és la dificultat de cobertura d‟una única 

marca vers la diversitat de contingut d‟un territori (Chias, 2005). 

En canvi, al cenyir-nos i parlar de destination brand o marca de destinació, estarem 

parlant d‟una marca construïda únicament per transmetre valors que captin al turista 

potencial. Per Buhalis (2000) el valor de la marca de destinació és un concepte complex 

que incorpora aspectes tangibles, aspectes intangibles i valors despresos de diferents 

grups d‟interès. 
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Concretament, per a l‟estudi prendrem com a referència la definició de branding de la 

American Marketing Association (2013): “una marca es una experiència del consumidor 

representada per a una col·lecció d‟imatges i idees; sovint refereix a un símbol com un 

nom, logotip, eslògan, i disseny. El reconeixement de marca i altres reaccions són 

resultat de l‟acumulació d‟experiències vers el producte o servei específics, ambdós 

relacionats amb el seu ús, i a través de la influència de la publicitat, el disseny i els 

mitjans contemporanis”. També afegeixen que “una marca inclou un logotip explícit, 

fonts, colors, símbols, so, idees i també personalitat”. 

En aquest sentit, cal remarcar la importància d‟associar un background simbòlic 

d‟intangibles i referències a insights del consumidor transmesos per mitjà de la 

comunicació (Jevons, 2005), que conformi la personalitat de la marca. La investigació 

de Stokburger-Sauer (2011) sobre branding turístic demostrava que la construcció 

d‟una personalitat de la marca destinació sòlida i coherent té una gran influència sobre 

la intenció del turista potencial.  

Justament, degut a la complexitat de les marques de destinacions Steven Pike (2005) 

defensa la necessitat de definir eslògans que acompanyin a la marca única, i completin 

la seva transmissió de valors i símbols. Per tant, tant important serà la iconografia i la 

simbologia de la marca com la construcció d‟un eslògan que esdevingui inseparable 

d‟aquesta marca. 

Cal afegir, que el branding de destinacions es troba en una context particular al que se li 

afegeixen un seguit de circumstàncies que dificulten i caracteritzen la construcció de 

marques de destinacions (Pike, 2005): 

 Les destinacions turístiques són unitats molt més multidimensionals i complexes 

que les altres tipologies de productes o serveis. Es composen entre altres, de 

qüestions paisatgístiques, culturals, activitats, allotjaments, atraccions, etc. 

 Una gran diversitat entre el públic objectiu. Malgrat que és una problemàtica que 

en turisme especialitzat disminueix lleugerament, les destinacions segueixen 

havent de dirigir-se a un target múltiple. 

 L‟estreta vinculació amb les decisions polítiques pot entorpir la tarda del 

responsable de màrqueting o de comunicació a l‟hora de construir una marca 

estable. 
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 La necessitat d‟establir un consens entre la marca que respongui a la teoria del 

màrqueting i la marca congruent amb la comunitat representada i el sentit de lloc 

que aquests tenen. 

 La dificultat de les entitats responsables de promoure la lleialtat de marca degut 

a les dificultats d‟accedir a les dades dels turistes que s‟han allotjat i consum la 

destinació. 

 La inversió en la construcció de marques turístiques acostuma a ser molt menor i 

vinculada als fons públics, fet que dificulta la creació i la continuada construcció 

de marca. 

 

2.4. Turisme especialitzat, enoturisme 

 

L‟evolució del turisme cada vegada més s‟allunya del tradicional “sol i platja” i passa 

per l‟especialització temàtica del turisme com ara el turisme esportiu, turisme de 

congressos, turisme rural, turisme gastronòmic, etc., on es posa l‟accent en l‟interès 

especial en una dimensió concreta de les destinacions (Wearing, 2002; Chias, 2005). 

Així doncs, la varietat turística interessada en el món vinícola és una especialització que 

està a cavall entre les modalitats de turisme gastronòmic i el turisme rural.  

Tot i que inicialment va néixer com a una activitat econòmica complementaria a la 

producció vinícola del territori i com a una forma d‟ampliar la temporada turística, en 

els últims anys ha patit un gran desenvolupament degut a tres factors clau: la millora en 

qualitat i singularitat dels vins, la difusió de la cultura relacionada amb el consum dels 

vins i el “factor moda” (Gómez, 2011, p.36). El seu origen el podem datar 1998, 

moment on trobem la primera conferència sobre turisme vinícola, a Austràlia. 

La definició del “turisme del vi” no disposa d‟una aproximació concloent, degut a la 

seva constant evolució, i diversos autors l‟han descrit en base a principis diferents. Tal i 

com apunta Getz i Brown (2006), però, la major part d‟aproximacions posen el focus en 

l‟interès, motivació i experiències del turista al voltant del producte del vi. Així doncs, 

com a punt de partida per a l‟estudi prendrem la definició consensuada per RECEVIN, 

Red Europea de Ciudades del Vino (2006, p.1), que proposa: “per turisme s‟entén el 
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desenvolupament de les activitats turístiques i d‟oci i temps lliure dedicades al 

descobriment i gaudi cultural i enològic de la vinya, el vi i el seu territori”.  

Es un turisme que té la voluntat d‟experimentar els cellers i el territori vinícola així com 

d‟explorar els seus links amb l‟estil de vida. Hi ha una necessitat d‟equilibrar la qualitat 

dels serveis i el màrqueting de la destinació (Charters & Ali-Knight, 2002). 

Tot i així, cal entendre que entre els estudis sobre enoturisme hi podrem trobar 

aproximacions que giren al voltant de tres perspectives bàsiques: l‟estudi del 

comportament del consumidor, el desenvolupament estratègic d‟un pla de màrqueting i 

comunicació amb la intenció d‟incidir en l‟imaginari col·lectiu i/o l‟oportunitat dels 

cellers de fer pedagogia, i finalment, l‟estudi de la seva potencialitat com a via per a 

comercialitzar els productes (Getz & Brown, 2006, p.147). Així doncs, aquest estudi 

preveu incidir especialment en la segona dimensió apuntada, el desenvolupament de 

plans de màrqueting i comunicació i la transmissió de significats. 

Es necessari establir també quins són els termes i neologismes que han nascut de la mà 

d‟aquesta nova àrea turística per tal de guiar un estudi transfronterer en el sector. 

Actualment, les terminologies més utilitzades en els diferents països (membres de 

RECEVIN) són:  

Figura 2: Nomenclatures del turisme especialitzat en vi  

Idioma Nomenclatura 

Català Enorturisme 

Turisme enològic 

 Turisme vinícola 

Francès Oenotourisme 

Tourisme oenologique 

Tourisme vitivinicole 

Italià Enoturismo 

Turismo vinicolo 

Idioma Nomenclatura 

Castellà Enoturismo 

Turismo enológico 

 Turismo vinícola 

Anglès Oenotourism 

Wine tourism 

Portuguès Enoturismo 

 Turismo enológico 

 Turismo do vinho 

FONT: Elaboració pròpia. 
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CAPÍTOL III: Estat de la qüestió. 

 

3.1. Normatives i deontologia de la comunicació enoturística 

 

Conèixer les normes que actualment regulen el sector de la comunicació comercial i 

corporativa, i sobretot aquells aspectes que poden afectar directament i condicionar la 

comunicació enoturística és cabdal per a la present investigació. En molts Estats, les 

lleis anti drogues, entre d‟altres, afecten directament a la comunicació publicitària i 

corporativa de les begudes alcohòliques, fet que ha provocat que el sector sigui curós 

amb la comunicació i defineixi campanyes respectuoses amb temes com beure amb 

moderació, el consum al carrer, el consum per part de menors i altres col·lectius 

sensibles, etc. (Getz, 2000). 

Per això s‟ha fet un recerca documental d‟aquells aspectes més rellevants de les 

directives i codis deontològics a nivell europeu relacionats amb els temes de publicitat i 

dels continguts audiovisuals, que actualment també regulen la comunicació a internet, 

per entendre el marc jurídic que condicionarà la comunicació web de les destinacions. 

S‟haurà de tenir en compte que, al marge de les lleis que afecten a la comunicació, el 

sector enoturístic també està regulat per altres lleis, normatives i codis referents a les 

característiques del producte, a la propietat, a nivell mercantil i també de protecció del 

consumidor. Tampoc s‟inclouen en el present capítol les directrius legals pel que fa a la 

comunicació institucional (regulada específicament). 

 

3.1.1. Regulació i autoregulació europea 

 

A nivell europeu, la documentació legal que regula el sector de la comunicació 

comercial i publicitària es recull en diferents Directives. En aquestes, Europa no hi 

defineix una llei directament aplicable al sector, sinó que obliga a tots els Estats 

Membres a adaptar a les lleis nacionals les directrius descrites. 
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El sector publicitari i de la comunicació corporativa, concretament, està caracteritzat per 

l‟autoritat que Europa ha atorgat al propi sector per exercir el control de les 

comunicacions, per tal que aquestes s‟ajustin als principis legals descrits (The Council 

of the European Communities [EC], 1984) i també perquè pugui establir mesures més 

restrictives que es considerin convenients. Es tracta d‟entitats autoreguladores amb 

reconeixement legal per a controlar la correcció de les comunicacions, així com per 

gestionar els possibles conflictes que puguin sorgir. 

Malgrat que en les Directives Europees es defineixen normatives de caire més 

generalista i molt relacionades amb la persecució de la publicitat enganyosa i el frau, i 

deixa en mans de l‟autoregulació els aspectes específics, sí que trobem definits 

explícitament aspectes relacionats amb la comunicació de begudes alcohòliques. Les 

directives 89/552/EEC, (EC, 1989) i 2010/13/EU (The European Parliament [EP], & 

The Council of the European Union [EU], 2010) convergeixen en un aspecte 

fonamental per a la comunicació enoturística: la regulació de la promoció de productes 

alcohòlics tant en mitjans tradicionals de masses, com televisió i ràdio (EC, 1989), com 

en els continguts de qualsevol comunicació audiovisual, i per tant, també a internet (EP, 

& EU, 2010): 

Ambdues convergeixen textualment en els articles 15 i 22, respectivament, amb les 

següents directrius: 

Television advertising and teleshopping for alcoholic beverages shall comply 

with the following criteria: 

 (a) it may not be aimed specifically at minors or, in particular, depict minors 

consuming these beverages; 

(b) it shall not link the consumption of alcohol to enhanced physical 

performance or to driving; 

(c) it shall not create the impression that the consumption of alcohol 

contributes towards social or sexual success; 

(d) it shall not claim that alcohol has therapeutic qualities or that it is a 

stimulant, a sedative or a means of resolving personal conflicts; 
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(e) it shall not encourage immoderate consumption of alcohol or present 

abstinence or moderation in a negative light; 

(f) it shall not place emphasis on high alcoholic content as being a positive 

quality of the beverages. 

 

Així doncs, és el propi sector de la publicitat i la comunicació comercial l‟encarregat de 

fer complir les normatives anteriors, establir-ne de més restrictives, si fos necessari, i 

gestionar els possibles conflictes. A nivell europeu, aquest ens autoregulador de la 

comunicació publicitària i corporativa és la European Advertising Standards Alliance 

[EASA]. Per mitjà del codi d‟autoregulació Declaración de principios comunes y reglas 

de buenas prácticas (EASA, 1992), el propi sector defineix l‟ètica publicitària i marca 

les directrius d‟autoregulació per a tots els Estats Membres.  

Aquest document es basa en els principis definits per la International Chamber of 

Commerce [ICC] (2011) per valorar la correcció i les bones pràctiques dels continguts 

les peces de comunicació.  

La ICC defineix en el codi Advertising and Marketing Communication Practices; 

Consolidate Code (ICC, 2011) que el contingut de la publicitat i/o qualsevol 

comunicació de màrqueting, haurà de ser legal, decent, honest i verídic, amb un adequat 

sentit de la responsabilitat social i dins del respecte per les regles de lleialtat 

concurrencial (ICC, 2011, p.6).  

Però afegeix una restricció específica sobre les comunicacions dirigides o a l‟abast del 

públic infantil i juvenil, en l‟article D5, 3r punt (ICC, 2011, p. 33): 

Websites devoted to products or services that are subject to age restrictions 

such as alcoholic beverages, gambling and tobacco products should undertake 

measures to restrict access to such websites by minors. 

Així doncs, la vinculació de les destinacions enoturístiques al producte del vi dificulta la 

llibertat de comunicació de les seves marques. Aquestes, es veuran obligades a associar 

la imatge de les destinacions a altres aspectes, més enllà de la seva relació amb el 

consum del producte, si volen construir marques amb major flexibilitat comunicativa. 
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3.1.2. Iniciatives autoreguladores del sector del vi i l’enoturisme a Europa 

 

Cal afegir en aquest apartat dues iniciatives autoreguladores que defineixen principis i 

codis ètics amb la voluntat de regular els sectors vitivinícola i enoturístic a nivell 

europeu: Wine in Moderation i RECEVIN. Ambdues coincideixen en marcar unes línies 

comunicatives encara més restrictives, més enllà d‟allò estipulat en les directives, per tal 

de promoure una imatge de consum que passi per la cultura del vi, la singularitat i la 

qualitat, i allunyar-se així d‟altres begudes alcohòliques i de la concepció de beguda 

alcohòlica d‟excessos (Wine in Moderation [WIM], 2013; RECEVIN, 2006).  

Per un costat, el sector vinícola defineix un codi ètic de comunicació propi, el EU Wine 

Communication Standard (WIM, 2013). És important destacar que aquest codi 

d‟autoregulació del vi defineix que qualsevol comunicació relacionada amb el vi ha de 

destacar els continguts relacionats amb dos grans dimensions: les propietats intrínseques 

del producte i el sector (origen, procedència, procés d‟elaboració, característiques, 

patrimoni, etc.), i també el plaer de comunicació, convivència i socialització 

relacionades amb el consum responsable (WIM, 2013, p.4). 

Davant les connotacions negatives relacionades amb el consum de vi i la forta regulació 

vers aquest missatge, el propi sector ha marcat els aspectes que s‟haurien de destacar en 

qualsevol comunicació sobre vi per a incidir en la cultura del vi, però d‟una forma legal 

i ben vista per la societat: propietats i plaer de consum (amb moderació). Així, el sector 

procura per a la seva supervivència, en termes comunicatius, al minimitzar les possibles 

reaccions polítiques i legals contra possibles comunicacions inadequades. 

És primordial per al sector fer constar en qualsevol comunicació, inclosa la comunicació 

web, una frases a de l‟estil de “vi amb moderació” o “vi, un tast per la moderació” per 

tal de promoure el consum responsable.  

Així mateix, més enllà de les restriccions relacionades amb aspectes com el consum 

entre menors, la conducció, l‟èxit sexual, les seves suposades propietats terapèutiques, 

el seu consum desenfrenat o l‟èmfasi de la gradació alcohòlica (EP, & EU, 2010), en 

aquest es defineixen altres límits que no es podran sobrepassar en qualsevol 

comunicació relacionada amb el vi (WIM, 2013, p.4): 
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 No incitar el consum ni en el lloc de treball ni durant la jornada laboral. 

 No es pot vincular el producte a un estat d‟embaràs ni que apareguin dones 

embarassades en una pràctica de consum. 

 No es pot promoure la imatge del consum del vi com a millora d‟aspectes 

socials relacionats amb la desinhibició, ansietat o conflicte.  

 En cap circumstància el consum de vi serà motiu per a la millora d‟habilitats i 

capacitats. 

Per altra banda, en la Carta Europea de l‟Enoturisme (RECEVIN, 2006, p.11) es 

defineix la comunicació / promoció com a activitat prioritària a dur a terme per 

qualsevol gestor de territori vinícola, per tal de generar fluxos de demanda que facin 

sostenible el sector. 

Aquesta comunicació de la oferta enoturística es basarà principalment en l‟educació del 

turista potencial, una de les principals característiques del consumidor postmodern 

(Chias, 2005). L‟educació cap el respecte al medi ambient passa a ser una prioritat pel 

sector enoturístic i es demana al sector un to pedagògic en els continguts de qualsevol 

comunicació. 

S‟afegeix també que qualsevol comunicació, promoció o activitat de màrqueting té la 

finalitat última de difondre i/o posar de relleu la importància de la Cultura del Vi, entesa 

com a la comunicació de productes i activitats que afavoreixin al descobriment i la 

interpretació del propi producte, el territori i el patrimoni (RECEVIN, 2006, p.13). El 

sector compromet al gestor turístic a oferir informacions d‟alta qualitat i de fàcil accés 

pels visitants i els turistes potencials (RECEVIN, 2006, p.14). 
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3.2. Aproximacions al target enoturístic  

 

3.2.1. L’interès postmodern per la cultura del vi, la base de l’enoturisme. 

 

A Europa el consum tradicional del vi es concretava en uns hàbits de consum diaris i 

rutinaris que acompanyaven els menjars; se li atorgava al vi, doncs, una funció 

merament alimentària. Un consum de vins eminentment locals i als que s‟anomenava 

“vins de taula”; productes de preus baixos i amb una escassa diferenciació al mercat 

(Lévy, Llamas, Bourgault, Flórez, & Sulé, 2008). 

Actualment, però, aquests hàbits tradicionals de consum quotidià han evolucionat, i a 

partir dels anys 90 ja començava un canvi d‟actitud en el consum, fent-se manifesta una 

forma de consum ocasional (Aigran, Boulet, Lambert, & Laporte, 1991), i que creixia 

exponencialment en la mesura en que el públic adult envellia i donava pas a les noves 

generacions (France AgriMer, 2012). 

Aquest canvi d‟actitud envers el consum de vi va ser molt estudiat i un estudi sobre la 

trajectòria dels haits de consum a frança va identificar a partir del 2005 la tendència dels 

joves menors de 35 anys cap a uns hàbits de consum diferents, on hi havia un clar 

predomini del consum ocasional (France AgriMer, 2012) i on el consum de vi tenia una 

càrrega simbòlica més enllà de la seva funció alimentària. El vi es posicionava ja com a 

element de diferenciació social d‟una classe mitja-alta amb un component de consum 

aspiracional (Lévy et al., 2008). 

Com apuntava Lakoff (2006, p.165) la gastronomia, i per extensió el consum de vi, no 

sempre havia suposat un tret identitari de classes, però a partir del s.XX, la participació 

en el coneixement i l‟ús del vocabulari del sector es considera una evidència de la 

millora social i identifica a l‟individu com a algú seriós.Però no és fins a partir dels 25 

anys, coincidint amb el moment en que s‟assoleix la maduresa cerebral dels individus i 

s‟adquireix un comportament complex com a joves adults (Simpson, 2008), que es 

desperta l‟interès pel consum de vi (Lévy et al., 2008). És a aquesta edat quan els 

individus adopten actituds i costums diferents envers a determinats bens de consum; és 

el cas del consum de vi i els productes relacionat. 
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Figura 3: Perfil del consumidor de vi – Relació amb la cultura del vi 

Identifiquem, doncs, que en l‟actualitat els individus menors de 50 anys i majors de 25 

comparteixen una mateixa cultura de consum i significació del vi. Una mateixa cultura 

del vi dins la qual hi podem identificar subcategories en funció del nivell d‟interès; 

l‟estudi desenvolupat per l‟Institut Nacional de la Investigació Agronòmica Francès 

(citat a Lévy et al. 2008) els classifica en: poc implicats (consum puntual en trobades 

festives i de rellevància socials), ocasionals per tradició (per qui el consum té una 

connotació cultural) i els hedonistes implicats (que obtenen un gaudi fisiològic i social a 

través del consum de vi). 

Cal afegir que a Europa, que compta amb un gran nombre de territoris de llarga tradició 

vinícola, les pràctiques de consum i la cultura vinícola s‟han traduït en una preferència 

cap a vins de major qualitat, optant per vins més lleugers i saborosos i més diferenciats 

en el mercat (Díaz, 2003). Barreges de varietats de cepada, noves etiquetes, una imatge 

FONT: Elaboració pròpia a partir de Aigran et al. (1991), Lévy et al. (2008), i France AgriMer (2012) 
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innovadora, productes de cellers petits i artesanals... són noves dimensions que es 

valoren i donen oportunitats de negoci creixents al sector; és l‟èxit de les estratègies de 

màrqueting de nínxol basades en la proximitat, personalització i exclusivitat, davant els 

grans productors de masses. (Lévy et al., 2008). 

Aquesta significació i valor social del vi ha provocat també un creixent interès per altres 

activitats i serveis relacionats amb el vi on s‟hi busca, també, la transmissió de valors 

d‟estatus; estem parlant, principalment, de l‟interès per activitats enoturístiques. 

L‟activitat enoturística és una peça clau per a l‟èxit d‟un celler i procura també per 

assolir grans nivells de qualitat tant en el producte com en el servei, i així mantenir el 

valor social i d‟exclusivitat, que és intrínsec en el producte. 

 

3.2.2. El target enoturístic. 

 

A finals dels anys 90‟s i principis del 2000 es van dur a terme un gran nombre d‟estudis 

sobre el perfil de l‟enoturista, la major part dels quals segueixen vigents i són citats en 

les publicacions actuals com a base per a conèixer el consumidor potencial. “Parelles 

sense fills, d‟entre 40 i 60 anys, amb una educació superior, ingressos més elevats i en 

ocupacions professionals” (South Australian Tourism Commission [SATC], 1997), per 

exemple, és la conclusió que s‟extreu dels resultats d‟alguns primers estudis sobre el 

perfil de l‟enoturista, que pretenien apuntar a una definició unificadora i global del seu 

perfil sociodemogràfic. La major part dels estudis, però, conclouen amb definicions més 

complexes, més enllà de variables socio-demogràfiques i que identificaven diferents 

grups d‟interès dins el mateix target enoturístic (Antonioli, 1996; Hall, 1996; Maddern, 

& Golledge, 1996; Ali-Knight, & Charters, 1999). 

Primerament però, apuntarem els diferents aspectes de caràcter social i demogràfics 

estudiats fins al moment, que caldran tenir-se en compte a l‟hora d‟enforcar una 

comunicació a un target específic: 

 Edat i situació familiar: 

Malgrat la primer definició apuntada ens indicava un predomini de la franja de 40-60 

anys (SATC, 1997), actualment existeix una alta correlació entre el target consumidor 
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de vi i el target enoturístic (Getz, 2000) fet que amplia considerablement la forquilla. 

Tal com demostrava l‟estudi de Morris i King (citat a Getz, 2000), a grans trets podem 

establir una franja d‟edats entre 25-54 anys. Així doncs, el col·lectiu menor de 25 anys 

és molt reduït, suposa a penes un 7% del turisme, i es contempla com a una excepció. 

Per altra banda, però, no podem infravalorar la franja dels 55 als 65, que, malgrat 

actualment suposa als voltants d‟un 12% del turisme (SATC, 1997), a mida que la 

societat creixi, és previsible que aquest segment augmenti.  

Essent un perfil que presenta indistintament parelles, matrimonis, solters o divorciats, 

els fills sí que es consideren un fre/impediment per a les activitats enoturístiques (SATC, 

1997). Els més joves tendeixen a viatjar amb amics (Antonioli, 1996), 

 Sexe:  

Diversos estudis coincideixen en destacar una lleugera superioritat del públic femení, 

que suposaria entre un 52 i un 56% del turisme(SATC, 1997; Charters, & Ali-Knight, 

2002; Getz, & Brown, 2006; Sparks, 2007). En les pràctiques de consum de vi, també 

s‟ha vist en els últims anys un increment considerable de participació femenina en un 

sector tradicionalment dominat pel gènere masculí (Lévy et al., 2008). Cal destacar però, 

que si es creuen les dades demogràfiques amb el nivell de coneixement dels individus, 

el percentatge de dones baixa fins a un 42% del total de públic expert en la matèria 

(Charters, & Ali-Knight, 2002). 

 Estudis i situació laboral: 

En aquesta dimensió sociodemogràfica els diferents estudis convergeixen en definir un 

turista amb un nivell d‟estudis superior, amb llocs de treball qualificats i amb un nivell 

d‟ingressos elevat (Dodd, & Bigotte, 1997; Getz, 2000; Charters, & Ali-Knight, 2002; 

Sparks, 2007). Segons Dodd i Bigotte (1997) la correlació entre edat i ingressos és el 

principal factor sociodemogràfic que defineix l‟enoturista; a més edat, majors ingressos 

i per tant, més predisposició a l‟enoturisme.  

Actualment, però, no només es tenen en compte les variables demogràfiques per tal de 

definir al turista, sinó que diversos estudis s‟han centrat en l‟estudi de variables 
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psicogràfiques (principalment interès i coneixement) per a la classificació de 

l‟enoturista potencial. 

És clau per a un estudi que pretén establir les bases de comunicació de les destinacions 

enoturístiques entendre quin serà el nivell de coneixements del seu públic objectiu i per 

tant quin llenguatge i quin contingut prioritzar en les diferents comunicacions. Un dels 

principals problemes de la comunicació turística és, precisament, la complexitat del 

públic al que s‟ha de dirigir (Pike, 2005), per tant, el coneixement dels seus interessos 

ens permetrà segmentar i personalitzar al màxim la comunicació. 

Així doncs, hem d‟entendre la classificació del target a partir de la relació de l‟individu 

amb a la cultura del vi; el seu coneixement i interès per l‟aprenentatge. Aquest focus va 

dur a varis autors a convergir en una classificació del turista en funció del grau d‟interès 

i coneixement (Antonioli, 1996; Hall, 1996; Maddern, & Golledge, 1996; Ali-Knight, & 

Charters, 1999). Davant les diferents nomenclatures proposades pels diferents autors, 

per al present projecte les hem aglutinat en tres nivells bàsics: alt, mig i baix, per tal de 

poder definir els diferents perfils del target sota una mateixa nomenclatura: 

Figura 4: Nomenclatures proposades per a la classificació de l’enoturista 

 

  

FONT: Elaboració pròpia a partir dels estudis realitzats per Antonioli (1996), Hall (1996), Maddern i Golledge 

(1996) i Ali-Knight i Charters (1999). 
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 En un primer nivell: Alt 

Així doncs, en un primer nivell trobem als individus amb un gran interès per absorbir la 

major quantitat d‟informació possible, per tant un elevat interès per l‟aprenentatge (Ali-

Knight, & Charters, 1999) i un grau de coneixement molt elevat; el 74% han llegit 

llibres sobre la matèria, un 61% ha seguit algun programa televisiu i el 81% ha 

participat diverses vegades en tasts de vins (Charters, & Ali-Knight, 2002). Per tant, 

l‟interès i el coneixement els durà a utilitzar un vocabulari elaborat que pot arribar, fins i 

tot, a la utilització de tecnicismes. 

El seu interès passa principalment per la compra de vi, aprendre sobre el vi i tastar els 

caldos; posen el focus en el propi vi. Però per sobre de tot, es distingeixen dels altres 

grups enoturistics pel valor que atorguen al coneixement entorn als llaços entre vi i 

menjar; els maridatges (Ali-Knight, & Charters, 1999). 

Alguns autors relacionen aquesta franja amb un perfil demogràfic entre 30 a 45 anys 

(Antonioli, 1996). A més, aquest col·lectiu és conscient del seu coneixement per sobre 

de la mitja i davant una pregunta auto classificatòria, es situen al nivell més alt de 

coneixement (Maddern, & Golledge, 1996). 

Cal destacar dins aquest grup l‟existència d‟un subgrup amb uns coneixements encara 

més elevats, identificat pels autors Charters i Ali-Knight, (2002) i anomenat The 

Connoisseurs. Aquests són majoritàriament del gènere masculí (amb un 56%) i valoren 

molt la informació extra que puguin adquirir sobre la vinya, el procés, etci  

 En un segon nivell: Mig 

En opinió dels propis cellers, és on recauria el gran gruix de turistes interessats en el 

món vinícola (Ali-Knight, & Charters, 1999). Al igual que els anteriors, tenen un nivell 

d‟estudis superior i un 73% d‟ells també haurà participat en algun tast de vins, però 

l‟interès per un coneixement més profund cau i menys d‟un 50% haurà llegit una 

publicació o seguit un programa televisiu sobre la matèria (Charters, & Ali-Knight, 

2002). 

Aquest grup enoturístic esta motivat també per una voluntat d‟aprenentatge però 

enfocada amb com tastar els vins i el seu procés de producció, i no en les relacions 

entre vi i menjar (Charters, & Ali-Knight, 2002). Tot i que coneixen els conceptes 



Les claus persuasives en la comunicació web de les destinacions enoturístiques.        Sara Vinyals Mirabent 

 

39 

 

bàsics de la cultura del vi, tecnicismes i continguts molts especialitzats no seran 

interessants per aquest públic. 

 En un tercer nivell: Baix 

El nivell de coneixement és més baix així com també el seu interès per l‟aprenentatge; 

no el satisfà tant el tast del vi, amb la corresponent explicació de les propietats, sinó que 

estan més predisposats a participar en visites al celler i també a la vinya (Charters, & 

Ali-Knight, 2002). Tot i que tenen un menor interès per la cultura del vi, aquest 

col·lectiu segueix estant altament interessat en l‟experiència enoturística. 

Alguns autors apunten a que aquest grup és un grup ocasional/transitori, que, després 

d‟unes primeres experiències pot evolucionar cap a un enoturista de segon nivell o 

desestimar del tot qualsevol interès pel món del vi (Charters & O‟neil, 1999). 

Figura 5: Perfil del target enoturístic 

 

 

 

 

 

 

Enoturista: 

- 55% dones vss. 45% homes. 

- Nivell d‟estudis superiors. 

- Lloc laboral qualificat. 

- Ingressos mitjos / elevats. 

- Matrimonis, parelles, solters o 

divorciats. 

- Els fills són un fre. 

Nivell Baix: 

- Menor interès per l‟aprenentatge. 

Principals activitats: 

- visites al celler. 

- visites a les vinyes. 

De l’experiència... 

- Fort component aspiracional.  

- Transició cap al segon nivell o 

pèrdua d‟interès 

 

Nivell Alt: 

- Major interès pel coneixement. 

Principals activitats: 

- Tasts de vins diferenciats. 

- Maridatges. 

De l’experiència... 

- Propensió a la compra de vins.  

- Repeteixen experiències similars 

 

Nivell Mig: 

- Interès elevat per l‟aprenentatge. 

Principals activitats: 

- Tast de vins; aprendre a tastar. 

- Coneixements sobre la vinya i el procés de producció 

De l’experiència... 

- Interès en la compra de vins.  

- Possibilitats de repetir experiències semblants. 

 

FONT: Elaboració pròpia a partir dels estudis realitzats per Antonioli (1996), Hall (1996), Maddern i Golledge 

(1996) , Ali-Knight i Charters (1999), Getz (2000),  i Charters i Ali-Knight (2002). 
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Caldrà tenir en compte, a més, altres possibles particularitats del target que puguin 

dependre de la cultura d‟origen i que podran variar o definir encara més la conducta del 

turista potencial (Charters, & Ali-Knight, 2002). 

 

3.3. La imatge de les destinacions enoturístiques 

 

Un dels factors  que preocupa a molts professionals del màrqueting de destinacions és la 

coherència entre la imatge desitjada, és a dir el posicionament volgut i planificat pel 

departament de màrqueting, i la imatge percebuda, la que finalment estarà interpretant el 

turista potencial. El nexe d‟unió entre aquest posicionament desitjat i el percebut és la 

comunicació, la imatge projectada, que haurà de fer convergir els anhels del turista 

potencial amb el posicionament definit pel departament de màrqueting. 

Com apuntàvem anteriorment, el consum turístic és un mode d‟adopció d‟identitats i per 

tant, la correcta comunicació serà cabdal per mostrar al turista potencial aquells aspectes 

que seran desitjats i que tindran un valor identitari per a ell (Urry,2005; Mishler, 2006; 

Lakoff, 2006; Bauman, 2003; Torkington, 2012). En termes de màrqueting, la teoria del 

Self-Congruity aplicada al sector turístic demostra que una identificació dels valors de 

la destinació amb els valors individuals del turista potencial és clau per moure a l‟acció i 

també per a la futura recomanació del destí o la repetició de l‟experiència (Boksberger, 

Dolnicar, Laesser, & Randle, 2010). 

Malgrat que determinar la coherència de la imatge de les destinacions és, precisament, 

un dels objectius d‟aquest projecte, a continuació es fa un apunt sobre els aspectes que 

precedents investigacions han destacat sobre com perceben les destinacions 

enoturístiques els turistes i sobre la direcció en la que s‟està treballant des de les pròpies 

destinacions. 

 

3.3.1. Des del punt de vista de la demanda 

 

Hem definit ja el perfil de l‟enoturista i amb aquesta també hem destacat la importància 

que té la cultura del vi i les activitats relacionades amb aquesta a l‟hora d‟escollir una 
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experiència enoturística (Antonioli, 1996; Hall, 1996; Maddern, & Golledge, 1996; Ali-

Knight, & Charters, 1999), però l‟imaginari del consumidor potencial enoturístic és més 

complex i intervenen altres factors més enllà de l‟experiència al voltant del vi (Marzo-

Navarro & Pedraja-Iglesias, 2012).  

Estem parlant de la imatge de les destinacions com a la impressió global del destí per 

part del turista; que inclou les percepcions dels atributs individuals, però també les 

característiques tangibles i intangibles (Echtner & Ritchie, 2003) 

És difícil establir una generalització d‟aquestes motivacions i de l‟imaginari del turista 

potencial degut a la complexitat d‟aquest, tant per qüestions socio-demogràfiques com 

per qüestions psicogràfiques (Charters, & Ali-Knight, 2002; Pike, 2005; Marzo-Navarro 

& Pedraja-Iglesias, 2012). Alguns autors, però, proposen una classificació bàsica en 

base a dos nivells: nivell primari i nivell secundari (Hall, Sharples, Cambourne, & 

Macionis, 2000). En el primari hi trobem les activitats bàsiques relacionades amb el 

producte, com el tast o la compra de vi, mentre que en el nivell secundari s‟hi 

identifiquen motivacions de caràcter socialitzador, l‟aprenentatge sobre el vi i la vinya, 

la visita a l‟entorn rural, el gaudi del paisatge, la relaxació, els àpats i maridatges al 

celler, etc. (Marzo-Navarro & Pedraja-Iglesias, 2012). 

Els autors convergeixen en apuntar que les motivacions primàries són les que prioritza 

el turista potencial (Antonioli, 1996; Hall, 1996; Maddern, & Golledge, 1996; Ali-

Knight, & Charters, 1999; Getz, 2000; Getz, & Brown, 2006;), és a dir la seva voluntat 

de tastar i comprar vins en relació als coneixement que tenen. Però també destaquen 

altres aspectes d‟alta rellevància per al turista. 

A l‟hora d‟apuntar el conjunt d‟aspectes concrets que conformen la imatge de les 

destinacions enoturístiques en l‟imaginari del turista potencial, i actuen com a elements 

motivadors, però, hi ha divergències entre els diferents estudis (Marzo-Navarro, & 

Pedraja-Iglesias, 2012). Així doncs, per tal de poder definir un mapa conceptual clar, on 

hi constin els diferents aspectes ja estudiats, hem pres 3 estudis de referència, 

actualment vigents i complementaris entre ells i els hem contrastat. 

Aquests estudis agrupen per temàtiques els diferents aspectes que el turista potencial 

considera rellevant de les destinacions enoturístiques. Al contrastar-los, hem definit 5 

grans àrees temàtiques on s‟hi poden incloure cadascuna de les categoritzacions 
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FONT: Elaboració pròpia a partir dels estudis de Getz i Brown (2006), Sparks (2007) i Galloway, Mitchel, Getz, 

Crouch, & Ong. (2008). 

proposades pels autors. Aquest esquema ens permetrà veure els punts on s‟entrellacen 

els estudis i els punts on divergeixen: 

 

Figura 6: Dimensions i aspectes que composen la imatge de les destinacions 

enoturístiques 
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Aspectes a destacar: 

 Cal destacar que tots els autors es posen d‟acord en definir una categoria única per 

aquells aspectes que fan referència a la transmissió de la cultura vinícola. És la 

categoria que inclou les motivacions primàries però a la que s‟hi afegeixen altres 

dimensions relacionades amb la cultura del vi. Tot i així, l‟estudi desenvolupat per 

Galloway et al. (2008), també incorpora en aquesta categoria algun aspecte 

corresponent a la reputació de la destinació. 

 Getz i Brown (2006) destaquen en el seu estudi que els factors “core wine product” 

i “core destination appeal”, corresponents en el gràfic a dimensions de la cultura 

vinícola i aspectes formals i serveis, són els aspectes més influents en el procés de 

decisió. Tot i que sense les motivacions primàries no existeixen l‟interès per 

l‟enoturisme, tot allò intrínsec de la destinació: aspectes formals i serveis, és un 

element clau en el procés de decisió les turista potencial (Marzo-Navarro, & 

Pedraja-Iglesias, 2012). 

 L‟aspecte més emocional i sensorial, no era un aspecte contemplat en el primer 

estudi, centrat en aspectes cognitius, però sí que s‟ha incorporat en els estudis 

posteriors (Sparks, 2007; Galloway et al. 2008). Aquest component afectiu de la 

imatge de la destinació, sembla que cada vegada se li dona més importància; l‟últim 

destaca varis aspectes emocionals que entren en joc en la composició de l‟imaginari 

referent a les destinacions enoturístiques. 

 Si tenim en compte els subgrups psicogràfics del target, sembla suposar que en un 

encreuament de dades entre els factors descrits anteriorment i el subgrup del target 

al que pertanyen, s‟obtindrien criteris de rellevància diferents a l‟hora de prioritzar 

factors. 

 Tot i que Sparks (2007) no ho contempla, hi ha un component de reconeixement i 

reputació important per la imatge de les destinacions, vinculat a premis de vins 

particulars, reconeixement de la tradició de la regió, etc. (Getz, & Brown, 2006; 

Galloway et al., 2008). 

A aquest apartat cal afegir que, malgrat sí que és possible definir una oferta turística, i la 

comunicació corresponent, plenament ajustada a l‟imaginari del turista potencial, hi ha 

barreres que poden afectar negativament a la decisió de l‟individu. Segons Marzo-

Navarro i Pedraja-Iglesias (2012), les barreres que veritablement influeixen en el procés 
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enoturístic són de caràcter interpersonal, és a dir la interacció amb els altres individua, i 

les de caràcter intrapersonal, com la personalitat, interès, estrès, religió, etc. Barreres 

estructurals com ara el preu, la distància/llunyania o el temps, no tenen una influència 

significativa en la intenció de compra del paquet enoturístic (Marzo-Navarro, & 

Pedraja-Iglesias, 2012).  

 

3.3.2. Des del punt de vista de l’oferta 

 

Per entendre com es construeix la imatge de les destinacions des de l‟oferta enoturística 

a Europa, primerament cal assenyalar les diferències estructurals i de tradició que hi ha 

entre el que diversos autors anomenen el “vell món” i el “nou món” (Lévy et al. 2008; 

Gómez, 2011). El “vell món”, corresponent a la zona Europea amb una llarga tradició 

vinícola, i amb Itàlia, França i Espanya com a principals productors de vi, aposta per 

fomentar la tradició, la cultura, la trajectòria vinícola i les Denominacions 

d’Origen (DO) com a segell de qualitat, davant un “nou món”, format, principalment, 

per EUA, Amèrica del Sud, Austràlia i Sudàfrica, que basa les estratègies de màrqueting 

en la innovació (Lévy et al., 2008). 

Tenint en compte que en la societat postmoderna el lloc geogràfic té una alta 

significació (Lash & Urry, 1994; Bauman, 2003), el consumidor desenvolupa un seguit 

d‟associacions al lloc geogràfic que posteriorment formaran part de la imatge de marca 

per a qualsevol producte que s‟hi vinculi. En el cas de l‟enoturisme, l‟existència i 

creació de les marques paraigües vinculades al territori, principalment les DOs, han 

sigut cabdals per a la revitalització de determinades zones vinícoles, per aglutinar 

els valors centrals de la singularitat d‟un territori que acull una àmplia oferta de marques 

de cellers, i per presentar-se sota una imatge única i sòlida (Gómez, 2011). 

Cal afegir també, que l‟adaptació enoturística de les vinyes i cellers ha estat molt més 

ràpida i actualment es troba més evolucionada en el “nou món” vinícola, que s‟ha vist 

forçat a desenvolupar l‟activitat enoturística com a via per a aconseguir visibilitat i 

mercat per als seus vins. Un exemple el trobem en el mercat espanyol, que, malgrat ser 

el tercer productor de vi mundial (OIV, 2012), només el 10% dels cellers estan oberts al 

públic enoturístic (Marzo-Navarro, & Pedraja-Iglesias, 2012). Per contra, com indicava 
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la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid al 2005 (citat a Marzo-Navarro, & 

Pedraja-Iglesias, 2012), una destinació del “nou món” com és Napa Valley, compta amb 

el 70% dels cellers participant de l‟activitat enoturística. 

Així mateix, l‟oferta enoturística a Europa concentra molt menys el capital i es basa en 

un format de petites empreses viticultores que conformen el conjunt de l’oferta 

d’un territori (Charters, & Ali-Knight, 2002). És la combinació dels aspectes físics, 

culturals i l‟entorn natural el que aporta a cada regió europea un posicionament 

diferenciat de la resta d‟oferta enoturística (Hall, & Mitchell, 2002). 

Finalment, per entendre la visió i línia de treball de les destinacions enoturístiques per a 

la construcció de la imatge de la destinació i de marca, prendrem l‟estudi desenvolupat 

per Gómez (2011) sobre l‟oferta enoturística. En aquest es destaquen tres àrees de 

treball de les destinacions (Gómez, 2011, p.41): 

 El procés de formació de la imatge de la destinació; on la autora hi destaca les 

tasques informatives en llibres de viatges,  les agències de viatges, les 

recomanacions d‟altres persones i la publicitat. És interessant, i sustenta el 

propòsit d‟aquesta proposta d‟estudi, com la comunicació corporativa no es té en 

compte en els estudis de màrqueting sobre les destinacions enoturístiques, i es 

limiten a destacar la publicitat com a única forma de comunicació corporativa 

que contribueix en la creació de la imatge de marca de la destinació. 

 La valorització de la imatge de la destinació per tal d‟identificar els aspectes 

comuns i els aspectes que diferencies a la destinació particular. 

 Els components que conformen la imatge de la destinació; on hi intervenen tots 

aquells elements cognitius i emocionals que conformen l‟imaginari del turista 

potencial, i que cal potenciar des de la millora de la oferta. 
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CAPÍTOL IV: Problema d’investigació, objectius i/o hipòtesis. 

 

4.1. Tema i pregunta d’investigació 

 

Després de l‟anàlisi de la literatura existent sobre els temes relacionats que marquen el 

punt de partida de la present proposta d‟investigació, cal reprendre el que ja hem 

apuntat en la introducció del treball, i aprofundir en el tema central de la investigació i 

la pregunta principal d‟investigació que guiarà l‟estudi. 

Així doncs, podem dir que aquesta proposta parteix dels estudis precedents sobre 

branding turístic que a partir de la dècada dels 90‟s van desbancar la fins aleshores 

tradicional promoció turística, per donar pas al corrent acadèmic del màrqueting turístic 

(Kotler et al., 1993; San Eugenio, 2011). L‟estudi des de la vessant del màrqueting i, 

concretament, el branding turístic ha evolucionat molt i s‟ha estudiat cada cop més des 

d‟aleshores, mostrant interès també per les formes turístiques més especialitzades, com 

és l‟enoturisme. Aquest estudi pretén aprofundir en el següent pas de l‟estratègia 

turística; la comunicació. Tenint clara estratègia de màrqueting, el promotor turístic s‟ha 

d‟encarregar de la correcta transmissió dels valors, la imatge i el posicionament a través 

de la comunicació per tal d‟obtenir la necessària coherència entre la imatge desitjada i la 

imatge percebuda (Pitt et al., 2007).  

Tot i que han proliferat els estudis des de la vessant de comunicació de les destinacions 

turístiques, aquest camp d‟estudi encara no compta amb un ampli ventall bibliogràfic, i 

menys encara si parlem del turisme especialitzat, com és l‟enoturisme. 

La tendència del turista postmodern a consultar i obtenir informació sobre les 

destinacions principalment a través d‟internet (Park, & Gretzel, 2007; Law et al., 2009; 

Luna-Nevarez, & Hyman, 2012), condueix la investigació a focalitzar l‟estudi en la 

comunicació que es du a terme dels webs de les destinacions enoturístiques; portals que 

han esdevingut el principal aparador per a la transmissió de la imatge de marca i de la 

destinació.  

Tenint en compte també la gran complexitat del target enoturístic, es dibuixa un 

panorama complex que s‟analitzarà en el transcurs de la investigació per tal d‟extreure‟n 

el recull de bones pràctiques per a una comunicació enoturística online eficaç. 
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Així doncs, podem concretar el propòsit de la investigació en la pregunta d‟investigació 

següent: 

Quins són els factors clau que s’han de contemplar en la comunicació web de les 

destinacions enoturístiques per tal d’establir una comunicació eficaç, persuasiva i 

atractiva per als seus públics a nivell Europeu? 

 

4.2. Objectius i hipòtesis d’investigació 

 

 

Per tal de poder donar resposta a l‟anterior pregunta d‟investigació, aquest estudi haurà 

d‟incidir necessàriament en 3 etapes estructurals del procés de comunicació actual: la 

font, la comunicació i la recepció. Seguint el model de comunicació actual proposat per 

Osgood i Schramm (citat a Wilcox et al., 2012), on es proposa un model de 

comunicació d‟experiència compartida, la incidència d‟aquest estudi correspondria a: 

Figura 7: Incidència de l’estudi en les diferents etapes del procés de comunicació 

actual. 

 

FONT: Elaboració pròpia a partir del quadre proposat per Osgood i Schramm (1954) 

 

1_Emissor: OMD o entitat 

oficial encarregada de la gestió 

turística de la destinació 

3_Receptor: 

enoturista potencial 

2_ Comunicació: 

comunicació web actual de les 

destinacions enoturístiques 
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D‟aquesta manera l‟estudi ens permetrà: 

 La incidència de l‟estudi a nivell d‟emissor permetrà reflexionar sobre les qüestions 

referents a la intencionalitat del missatge, el posicionament, els condicionants, etc., 

que marcaran el punt de partida de la posterior comunicació;  

 pel que fa a l‟anàlisi del propi missatge web, ens permetrà valorar les qüestions 

sobre la correcció de les pràctiques comunicatives en el web vigent, els missatges 

transmesos i les eines utilitzades;  

 i finalment, l‟estudi de la recepció del missatge ens permetrà valorar aquells 

aspectes relacionats amb la comprensió del missatge i l‟efectivitat d‟aquest. 

 En aquest estudi no es contemplarà l‟activitat de recodificació i/o procés de tornada, 

que pot esdevenir a partir de la recepció del missatge de la oferta per part del turista 

potencial. 

La investigació s‟ha dissenyat partint també del fonament que el web ha esdevingut la 

principal font d‟informació del turista potencial i per tant, s‟ha convertit en una 

oportunitat persuasiva per a la destinació (Park, & Gretzel, 2007; Law et al., 2009; 

Luna-Nevarez, & Hyman, 2012). 

A partir d‟aquesta base, podem concretar un total de 4 objectius que guiaran la 

investigació de la comunicació web de destinacions enoturístiques per tal de respondre a 

la principal pregunta d‟investigació.  

Objectiu de recerca 1 [OR1]: Determinar la coherència entre la imatge desitjada de 

les destinacions enoturístiques europees i la imatge percebuda per part del turista 

potencial. 

Per tal d‟assolir l‟anterior objectiu, la investigació es guiarà en base a dues hipòtesis 

vinculades a aquest primer objectiu de recerca. Ambdues es desprenen de la premissa 

identificada en les fases de definició del Marc Teòric i Estat de la Qüestió, on s‟ha 

localitzat un alt volum de literatura referent a la imatge de les destinacions 

enoturístiques des de la perspectiva del màrqueting, però molt poca des de la 

perspectiva de la pròpia comunicació. 

A partir d‟aquesta reflexió, presentem les dues primeres hipòtesis que guiaran l‟anàlisi. 

La primera relacionada amb la les pràctiques comunicatives i estratègiques de les OMD: 
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Hipòtesi 1 [O1H1]  La major part de les destinacions enoturístiques europees 

disposen d’un pla estratègic de màrqueting amb un clar posicionament i una imatge de 

marca ben definida per a la destinació.  

Aquesta primera hipòtesi, de naturalesa més bàsica, ens servirà de punt de partida per 

identificar el grau de professionalització en màrqueting i comunicació del sector i 

identificar quines són les prioritats en posicionament i en el tractament de les 

corresponents marques. Per tal de completar aquesta primera aproximació, a partir de la 

hipòtesi O1H1 se‟n desprenen dues subhipòtesis. La primera d‟elles, camina en paral·lel 

a la seva precedent i pressuposa el següent: 

Subhipòtesi 1.1 [O1H1.1] Les destinacions que no disposen d’un pla de 

màrqueting formal tenen clar el posicionament de la seva marca. 

D‟aquesta manera, mitjançant la verificació o refutació d‟aquesta primera hipòtesi i 

subhipòtesi podrem identificar el punt de partida de les destinacions i la mesura en la 

que la comunicació web posterior serà intencionada i fundada per un pla de màrqueting 

o més orientativa en funció de criteris personals dels responsables de les OMD. 

Com hem comentat anteriorment, aquesta primera hipòtesi, H1, compta amb una segona 

subhipòtesi que pretén completar l‟anterior i fer un zoom a consideracions sobre la 

marca en concret i no tant sobre la destinació. Aquesta segona subhipòtesi pretén 

identificar el grau de definició de la marca per part de les OMD‟s. 

Subhipòtesi 1.2 [O1H1] Els plans de màrqueting no defineixen les 

característiques de la personalitat de la marca de la destinació. 

Per altra banda, per aquest primer objectiu de recerca també s‟ha definit una segona 

hipòtesi, la qual incideix en la relació entre la imatge definida per la destinació, i que ja 

coneixerem a partir de la investigació de la primera hipòtesi i subhipòtesis relacionades, 

i la imatge projectada en la seva comunicació web. 

Hipòtesi 2 [O1H2)  Els webs de les destinacions enoturístiques europees no 

transmeten la totalitat del posicionament estratègic de màrqueting ni la imatge de 

marca definida. 

Estem davant d‟una hipòtesi complexa que requerirà de la investigació incidir en els tres 

moments de comunicació, definits a l‟inici del capítol. Per aquest motiu, també es 
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defineixen per aquesta hipòtesi dues subhipòtesis complementaries que reforcen la 

primera i que pretenen concretar al màxim la investigació. La primera de les 

subhipòtesis fa referència al contingut i construcció dels webs com a mitjà expressiu per 

a transmetre el posicionament i la personalitat de marca: 

Subhipòtesi 2.1 [O1H2.1] Els webs de les principals destinacions 

enoturístiques europees donen millors resultats en qüestions funcionals (usabilitat 

i accessibilitat, distribució i comercialització, idiomes, i arquitectura de la 

informació) que no en qüestions expressives, de transmissió de la imatge i els 

valors de la marca de la destinació (qualitat del contingut, tractament de la 

marca i l’anàlisi discursiu).   

Els pitjors resultats en matèries expressives dificultaran la transmissió dels valors, 

temàtiques, característiques, personalitat, etc., que puguin associar-se a la marca. 

La subhipòtesi segona, per altra banda, posa el focus en la transmissió de la personalitat 

de marca com a indicador clar de la correcta projecció, a través del web, de la imatge 

desitjada per part de la OMD. Tant si és una qüestió contemplada en l‟estratègia de 

màrqueting com si no, estem davant de marques amb un llarg recorregut (Lévy et al. 

2008) i que necessàriament hi tindran vinculada una personalitat de marca que es veurà 

reflectida en el contingut del web (Pitt et al., 2007). Aquesta subhipòtesi es concreta de 

la següent forma: 

Subhipòtesi 2.2 [O1H2.2] Les destinacions enoturístiques projecten, per mitjà 

de la comunicació web, personalitats de marca properes a les dimensions 

d’emoció, sofisticació i competència, definides per Aaker (1997), i no tant a les 

dimensions de sinceritat i robustesa, definides pel mateix autor. 

Així, la correcta verificació d‟aquesta subhipòtesi i també de la seva hipòtesis mare 

(O1H2) requerirà la recerca en els tres nivells de la fase de comunicació per tal de poder 

posar en relació la imatge desitjada, la projectada i finalment, la seva verificació per 

mitjà de la imatge percebuda per part del consumidor. 

En relació al primer objectiu, trobem també un segon objectiu de recerca que pretén 

obtenir una mapa clar de les eines i recursos expressius que ofereix el web, més 

utilitzats per les OMD‟s per a la transmissió de la imatge de la destinació i la 

corresponent marca. El contingut d‟un web no correspon únicament a l‟explicació dels 
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diferents aspectes o temàtiques, sinó que es composa per texts, fotografies, podcasts, 

material audiovisual, símbols, idees, mecanismes interactius, etc., i per tant, la 

utilització d‟aquests recursos expressius tindrà una clara influència en l‟efecte de la 

comunicació. 

Es tracta d‟un objectiu que pretén incidir en qüestions més funcionals i de forma i no 

tant de contingut i significació. 

Objectiu de recerca 2 [OR2]: Identificar quins dels recursos expressius que ofereix el 

web s’estan utilitzant en major mesura. 

Com el lector pot haver associat en llegir aquest segon objectiu, aquest està molt 

vinculat a la hipòtesi O1H2.1; una hipòtesi de caire més general a partir de la qual 

podrem donar una resposta parcial al segon objectiu: definir el grau d‟utilització 

d‟aquests recursos en conjunt. Però aquest segon objectiu compta també amb una 

hipòtesis pròpia, més concreta i amb més profunditat que l„anterior. 

Aquesta tercera hipòtesi parteix de l‟assumpció que les destinacions entenen la 

importància de la utilització de material visual, però encara no s‟han arribat a 

familiaritzar tant amb les qüestions interactives que es desprenen d‟un web. Per tant, 

identificar les eines que més utilitzen ens servirà tant per veure la potencialitat 

d‟aquestes mateixes i com s‟estan utilitzant, però també per proposar noves eines 

semblants que incrementin l‟expressivitat del web. Així doncs la tercera hipòtesi es 

concreta de la següent manera:  

Hipòtesi 3 [O2H3]  Els webs de les destinacions turístiques presenten bons resultats 

en la utilització d’imatges i vídeos però perden puntuació
7
 a l’hora d’aprofitar els 

recursos més interactius. 

Si partim de la premissa que el web és la principal eina d‟informació del turista 

potencial, és cabdal per a la investigació veure no només si s‟està aprofitant el web per a 

una tasca persuasiva mitjançant la transmissió dels valors i la imatge de marca definides 

per les OMD (OR1), sinó també veure quins elements que composen la imatge de la 

destinació tindran una major capacitat de persuasió en el web.  

                                                 
7
 El terme puntuació fa referència a una de les tècnica d‟investigació proposades, l‟anàlisi de contingut. 

Aquesta planteja una anàlisi a partir de puntuacions i ponderacions. Mirar l‟apartat 5.3.3 
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Tal i com s‟ha identificat en el capítol sobre l‟Estat de la Qüestió (pàg.28), l‟imaginari 

del turista potencial sobre el que espera trobar en una destinació enoturística es composa 

d‟aspectes relacionats amb 5 dimensions diferents: la cultura del vi, el reconeixement de 

la vinya i/o el producte, els serveis i infraestructures, les experiències que aquesta 

ofereix i també els aspectes emocionals que s‟hi vinculen (Sparks, 2007; Galloway et al., 

2008). El tercer objectiu d‟aquesta recerca va vinculat a aquests imaginari enoturístic: 

Objectiu núm. 3 [OR3]: Identificar quins aspectes cognitius i emocionals, 

relacionats amb la destinació (oferta) i la corresponent marca, provoquen una 

major preferència
8
 en el turista potencial. 

A nivell de màrqueting la composició de l‟imaginari sobre les destinacions 

enoturístiques és una qüestió estudiada. Aquest estudi, posa el focus en la corresponent 

comunicació web. S‟enten que tots els aspectes definits en màrqueting no tenen perquè 

tenir el mateix efecte en la comunicació web. Concretem doncs, la hipòtesi següent: 

Hipòtesi 4 [O3H4] No tots els aspectes de la oferta, que s’han destacat com a 

especialment rellevants per al turista des dels estudis de màrqueting, són igualment 

rellevants per incrementar la preferència a través de la comunicació web. 

En l‟apartat sobre l‟estat de la qüestió, la Figura 6 (pàg.42) posava en comú les diferents 

categoritzacions que, varis estudis de màrqueting, havien fet per tal d‟agrupar els 

diferents aspectes de la oferta que el consumidor considerava importants en una 

destinació enoturística. Així doncs, les diferents categories comunes que s‟hi 

identificaven eren: reputació, cultura del vi, serveis i aspectes formals, activitats i 

experiències, i emoció. Basant-nos en aquesta categorització, definim la segona 

hipòtesis que acompanya el tercer objectiu: 

Hipòtesi 5 [O3H5] Els aspectes sobre l’emoció i la cultura del vi tindran una major 

influència en el procés de decisió del turista potencial. 

Parlar sobre els vins diferenciats de la oferta, els esdeveniments sobre el vi que es duran 

a terme, els tasts guiats que s‟ofereixen, l‟oportunitat de sentir, la relaxació, l‟escapar de 

la rutina, etc., són aspectes que a nivell de comunicació augmentaran en major mesura 

la preferència del turista potencial. 

                                                 
8
 El terme preferència refereix a la tendència del consumidor potencial a escollir unes determinades 

marques abans que d‟altres (American Marketing Association, 2013) 
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Finalment, el projecte d‟estudi proposa un últim objectiu de recerca que pretén 

relacionar els resultats individuals de les destinacions entre ells. El perfil psicogràfic de 

l‟enoturista (Figura 5, pàg.39) ens indica que el target de 1r nivell ha desenvolupat 

altres activitats enoturístiques prèvies en un període breu de temps, i que té la intenció 

de tornar-ho a fer; que el target de 2n nivell té un alt potencial de repetir experiències 

enoturístiques semblants; i que el target de 3r nivell té una alta potencialitat a convertir-

se en target de 2n nivell i, per tant, amb possibilitats d‟escollir noves experiències 

enoturístiques, o per contra no tornar a relacionar-se més amb el món enoturístic 

(Charters & O‟neil, 1999). Aquest fet ens indica l‟alta potencialitat del target enoturístic 

a repetir experiències semblants, malgrat que no hi ha indicis de repetició a una mateixa 

destinació. 

Establir sinèrgies entre les diferents destinacions enoturístiques europees pot afavorir a 

mantenir un turista potencial disposat a repetir experiències enoturístiques dins el circuit 

europeu. A partir de l‟experiència, el propi sector ja ha identificat l‟oportunitat 

d‟establir sinèrgies, amb la creació d‟iniciatives com ara RECEVIN, l‟associació 

europea de destinacions enoturístiques. En aquesta línia es presenta l‟últim objectiu 

d‟investigació del projecte: 

Objectiu núm. 4 [OR4]: Identificar els aspectes comunicatius que són comuns a 

l’oferta enoturística Europea i quins altres aspectes ajuden a la diferenciació i 

complementarietat de les destinacions individuals. 

Aquest objectiu està acompanyat per una última hipòtesi d‟investigació que apunta a  

una tendència del turista potencial a mostrar una major preferència per aquelles 

destinacions amb personalitats de marca semblants a les de destinacions on s‟han tingut 

experiències enoturístiques precedents. Així doncs, la hipòtesi incideix en els vincles 

entre les personalitats de marca de les diferents destinacions estudiades: 

Hipòtesi 5 [H5]  El turista potencial tendeix a mostrar major interès per repetir 

experiències enoturístiques envers aquelles destinacions  que mostren una personalitat 

de marca més propera a l’experiència ja viscuda. 

Per finalitzar el capítol i per tal de fer més comprensible l‟articulació d‟objectius i 

hipòtesis, s‟ha pres el model gràfic proposat per Parrilla (2012) per tal d‟establir les 

relacions entre aquests i concloure amb la Figura 8 que es presenta a continuació:  



Les claus persuasives en la comunicació web de les destinacions enoturístiques.        Sara Vinyals Mirabent 

 

54 

 

 

 

 

  

F
O

N
T

: 
E

la
b

o
ra

ci
ó

 p
rò

p
ia

. 

 



Les claus persuasives en la comunicació web de les destinacions enoturístiques.        Sara Vinyals Mirabent 

 

55 

 

CAPÍTOL V: Metodologia, objecte d’estudi i tècniques d’investigació. 

 

5.1. Objecte d’estudi 

 

A grans trets, i tal i com s‟indica en el títol del projecte, el present estudi d‟investigació 

té com a objecte d‟estudi la comunicació web de les destinacions enoturístiques 

europees actuals com a via per a transmetre eficaçment la imatge de marca i les 

estratègies de màrqueting definides per les OMD‟s.  

Acotant l‟objecte d‟estudi, un primer criteri es va tenir en compte en definir-lo fou el 

factor espacial. S‟ha escollit dur a terme un estudi a nivell europeu per dos motius 

principals: 

1. La proximitat cultural dels diferents països i la seva tradició vinícola. Europa és el 

continent que agrupa els territoris amb major tradició vinícola; l‟anomenat “vell 

món”(Lévy et al., 2008; Gómez, 2011) . Això apropa les diferents destinacions 

estudiades a un mateix punt de partida i a una evolució similar en el procés de 

transformació del territori vinícola en oferta enoturística. Aquesta trajectòria no es 

comparteix amb destinacions del “nou món” d‟Amàrica, Àfrica, Àsia o Australia. 

2. Els mateixos autors apunten a una oferta, i en conseqüència una comunicació, 

enoturística del “vell món” menys desenvolupades que les del “nou món”.   

Per altra banda, la investigació focalitza l‟atenció en d‟estudi de les pàgines webs 

oficials de les destinacions amb la voluntat d‟acotar el volum de continguts a revisar. El 

portal web oficial és la eina comunicativa online que depèn exclusivament de les 

OMD‟s, i per tant, degut a que el missatge serà 100% controlable, aquest hauria de 

correspondre en major mesura amb l‟estratègia de màrqueting definida (factor cabdal 

per a poder assolir els objectius). La metodologia escollida per l‟anàlisi web també 

contempla la relació i integració del web amb altres eines web 2.0 com xarxes socials, 

blocs, aplicacions, etc., i no com a una eina estàtica 1.0. 

Finalment, tal i com apuntàvem en el capítol anterior, per tal d‟assolir els objectius 

marcats, aquest projecte ha d‟incidir necessàriament en les tres fases del procés de 

comunicació corporativa (Figura 7, pàg.47): la font, la comunicació i la recepció.  
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Per tant, podem concretar l‟objecte d‟estudi en els següents elements bàsics: 

 Les estratègies de màrqueting de les OMD‟s o departaments responsables de les 

principals destinacions enoturístiques europees. 

 Comunicació web dels llocs oficials de les destinacions enoturístiques 

(independentment de si estan gestionats pels propis departaments de màrqueting 

i si el manteniment d‟aquests recau en altres departaments i/o tercers). 

 Recepció del missatge per part del turista potencial. 

 

5.2. Univers i mostra 

 

Estem davant d‟un panorama d‟estudi complex on s‟identifiquen diferents universos 

que es complementen al llarg de la investigació: 

Figura 9: Universos d’estudi 

FONT: Elaboració pròpia.  
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1. En primer lloc, és evident que el principal univers d‟aquest estudi són les 

destinacions enoturístiques europees i els seus llocs web. D‟aquí podrem accedir 

al material per a l‟estudi a nivell de la font i a nivell de comunicació. 

2. La investigació es completa amb l‟estudi de la recepció del missatge per part del 

turista potencial. Aquest suposa un univers més enllà de l‟anterior, ja que 

qualsevol individu amb interès en viatjar a destinacions enoturístiques forma 

part d‟aquest segon univers. 

 

5.2.1. Univers i mostra; les destinacions enoturístiques europees 

 

Per al primer cas, podríem definir l‟univers com a qualsevol zona vinícola europea amb 

infraestructures hoteleres i de serveis per donar resposta a una demanda turística 

especialitzada en vins.  

No hi ha dades registrades sobre la quantitat de marques de destinacions enoturístiques 

existents a Europa, però tenint en compte l‟extensió de territori dedicat a la vinya, als 

voltants  2.855 mha de vinya en zona comunitària (OIV, 2012), i que la delimitació 

d‟una marca turística es pot establir a partir de criteris regionals, locals o estatals, es fa 

difícil la quantificació d‟un univers clar. Per aquest motiu considerarem les destinacions 

enoturístiques europees com a un univers immens (Ruiz, Aristegui, & Melgosa, 1998). 

Així doncs, s‟ha definit una mostra de les destinacions enoturístiques europees a partir 

de la qual desenvoluparem l‟anàlisi. Aquesta mostra ens permetrà agilitzar l‟estudi i 

poder-lo emmarcar en un període d‟anàlisi breu de temps. La volatilitat i la rapidesa 

amb que canvien els web actuals fa que poder desenvolupar l‟anàlisi en un període de 

temps menor ajudi a minimitzar la variable de canvis entre els webs. 

Treballar sobre una mostra també ens permetrà estalviar costos d‟investigació, una 

major exactitud en l‟obtenció de dades i també una major capacitat d‟aprofundir en els 

casos i individus (Ruiz et al., 1998; Berganza i Ruiz, 2005). 

Al tractar-se d‟una part de l‟estudi eminentment qualitativa, no necessitem una mostra 

estadísticament representativa, sinó una selecció de casos que ens permetin el màxim 
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aprofundiment. Així doncs, per al primer univers s‟ha definit una mostra no 

probabilística dirigida (Ruiz et al., 1998): 

- Mostra no probabilística  com ja hem anotat, no disposem d‟una base de sondeig 

clara per poder determinar la probabilitat dels elements de l‟univers a ser 

seleccionats. Per tant s‟han escollit els casos idonis per a la investigació. 

- Mostra dirigida o raonada hem limitat voluntàriament la mostra per tal 

d‟assegurar que l‟estudi compta amb els casos que poden aportar major informació.  

En el primer pas de la definició de la mostra s‟ha pres com a referència el rànquing de 

les destinacions enoturístiques preferides pels turistes el 2012. Es tracta d‟un rànquing 

dut a terme el principal portal de recomanacions turístiques a Europa, Trip Advisor, 

amb la següent classificació: 

1. Toscana, Itàlia. (http://www.turismo.intoscana.it/) 

2. Aquitaine, França. (http://www.tourisme-aquitaine.fr/) 

3. Provence, França. (http://www.aixenprovencetourism.com/) 

4. Umbria, Itàlia. (http://www.regioneumbria.eu/) 

5. Sicília, Itàlia. (http://www.regione.sicilia.it/turismo/web_turismo/) 

6. Languedoc-Roussillon, França. (http://www.destinationsuddefrance.com/) 

7. Bourgogne, França. (http://www.bourgogne-tourisme.com/) 

8. Champagne-Ardenne, França. (http://www.tourisme-champagne-ardenne.com/) 

9. Costa de la Luz, Espanya. (http://www.andalucia.org/es/playas/costa-de-la-luz-

cadiz/) 

10. Porto, Portugal. (www.portoturismo.pt/) 

En el segon pas de la definició de la mostra, s‟ha fet una recerca dels llocs web de les 

destinacions seleccionades prèviament i s‟han escollit per a la mostra final únicament 

aquelles marques que disposen d‟un web exclusiu per a la marca que s‟anomena a 

l‟anterior llista. Així doncs, finalment només s‟ha desestimat la destinació de “Costa de 

la Luz” al no disposa d‟un web propi per a aquesta marca. Això implica una mostra 

final de 9 destinacions enoturístiques. 

A aquestes, s‟afegirà una 10ª destinació enoturística que actualment es troba en el 

procés de definició i construcció de marca. Aquest fet ens permetrà fer una comparativa 
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i veure l‟evolució en una destinació que comença a posicionar-se en el mercat europeu. 

Així mateix, la seva proximitat territorial i cultural, ens permetrà establir sinèrgies entre 

el sector privat i l‟estudi al llarg del procés d‟investigació. Aquesta és: 

1. El Penedès, Catalunya. (http://www.enoturismepenedes.cat/) 

Amb aquesta selecció mostral tindrem identificada tant la mostra per l‟anàlisi web, com 

també la mostra de responsables de comunicació i màrqueting als que s‟entrevistarà en 

profunditat per tal d‟identificar les línies comunicatives desitjades per les destinacions.  

 

5.2.2. Univers i mostra; el turista potencial 

 

Per altra banda, també és necessari definir una mostra del turista potencialment 

interessat en el turisme vitivinícola.  

Tal i com hem vist en l‟apartat sobre l‟estat de la qüestió (pàg.28) el perfil del turista 

s‟ha definit principalment en base a una variable psicogràfica. Per tant, podem entendre 

l‟univers del turista potencial com a tot aquell individu que estigui interessat en el 

sector vinícola i estigui disposat a desplaçar-se per obtenir una experiència entorn 

a aquest producte. És clar, doncs, que el turista potencial el podem localitzar de forma 

dispersa a la societat i només identificable per variables psicogràfiques segons els seus 

interessos. Estem davant d‟un públic de difícil accés. 

Per tal de fer accessible aquest turista potencial per a l‟estudi, es prendrà una mostra 

localitzada, i per tant, considerarem que tot aquell individu localitzat en el transcurs 

d’una experiència enoturística serà vàlid per a la present investigació. Així doncs, 

establirem una mostra no probabilística accidental (Ruiz et al., 1998). 

- Mostra localitzada  seleccionarem la mostra entre els individus que es trobin fent 

turisme a la zona del Penedès. 

- Mostra no probabilística  No disposem d‟una base de sondeig per poder 

determinar la probabilitat de selecció dels individus. 
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- Mostra accidental Per tant, de tots els individus que puguem identificar a la 

destinació del Penedès s‟escolliran aquells que es mostrin voluntaris a participar en 

l‟estudi. 

El principal motiu pel que s‟ha incorporat la destinació del Penedès a la mostra de 

destinacions, com ja hem apuntat, és precisament perquè es tracta d‟una destinació 

físicament propera a on podem localitzar individus del nostre públic potencial.  

Altres paràmetres que influiran a la mostra són: 

 Les variables sociodemogràfiques de nacionalitat, sexe, edat i/o estat civil no es 

tindran en compte a l‟hora de seleccionar els individus. 

 Sí que es tindrà en compte que els individus que pernoctin a la destinació, per 

tant aquells excursionistes que experimentin activitat enoturístiques d‟un sol dia 

per motius de proximitat amb la destinació quedaran exclosos de la mostra. 

La part de l‟estudi que fa referència a l‟univers del públic potencial té la voluntat 

d‟extrapolar els resultats per a definir un comportament generalitzat en el turista 

potencial. Per aquest motiu, s‟establirà un volum de mostra suficient per a assolir 

representativitat seguint la formula proposada per a investigacions en ciències socials 

(Ruiz et al., 1998; Vinuesa, 2005), per a un univers finit d‟uns 470 turistes
9
 durant els 

mesos de temporada alta,: 

Per als càlculs s‟ha tingut en compte els següents valors estadístics: 

- Marge d‟error (M.E) del 5%,  

- Nivell de confiança (Z) del 95% 

- Màxima variança possible (P) del 0,25 

 

*Fórmula matemàtica per al càlcul d‟una mostra representativa
10

 

                                                 
9
 L‟univers s‟ha calculat en base a l‟ocupació hotelera durant els mesos de temporada alta a la regió del 

Penedès. Les dades que han permès el càlcul es poden consultar a l‟estudi de la Cambra de Comerç de 

Barcelona (2010) disponible en el següent link:  
http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=a345b66e-6216-4827-8fa5-8a4e0f435a9b&groupId=74348 
10

 El desenvolupament del càlcul per a establir la mostra es pot trobar al llibre Cómo elaborar un proyecto 

de investigación social de José L. Ruiz Olabuénaga (1998, p.56). 

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=a345b66e-6216-4827-8fa5-8a4e0f435a9b&groupId=74348
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Això implica un total mostral del 212 individus que conformaran la mostra estadística 

per al segon univers que composa el present estudi. Aquesta mostra servirà, com 

veurem a l‟apartat de metodologia, per al desenvolupament del qüestionari. Si 

volguéssim estudiar un major nombre d‟individus, torbaríem uns resultats repetitius i 

estaríem invertint temps i recursos sense aportar nova informació útil a la investigació 

(Berganza & Ruiz, 2005). 

Per altra banda, per tal de dur a terme l‟experiment programat en l‟estudi, es 

seleccionarà una submostra de 10 individus d’entre 25 i 50 anys per mitjà d‟una 

mostra estratificada en funció del gènere. Per tant, desenvoluparem l‟experiment vers 6 

dones i 4 homes. 

 

5.3. Marc metodològic 

 

En aquest apartat presentem els processos que s‟utilitzaran per la recopilació de les 

informacions que ens permetin confirmar o refutar les hipòtesis definides anteriorment 

(Igartua, 2006, p.94). 

Aquest projecte d‟investigació proposa un estudi basat en una triangulació 

metodològica que combina tècniques de caràcter quantitatiu i qualitatiu per tal de 

poder contrastar i creuar dades de diferent naturalesa i així millorar els resultats. Com 

apunten Berganza i Ruiz (2005, p.34) la triangulació metodològica ens servirà per a 

reforçar la validesa dels resultats. 

Per un costat, des d‟una vessant qualitativa es desenvoluparà la primer part de l‟estudi 

corresponent a aquelles qüestions referents a la font i a l‟anàlisi de la comunicació. 

S‟utilitzaran tècniques qualitatives específiques, com la revisió documental prèvia, 

l‟entrevista en profunditat i l‟anàlisi de contingut web, la última de les quals es troba a 

cavall de l‟estudi qualitatiu i l‟estudi quantitatiu (Ruiz et al., 1998, p.81). 

Per altra banda, la vessant quantitativa de l‟estudi treballarà sobre la fase d‟estudi de la 

recepció del missatge comunicatiu. En aquest cas, l‟estudi proposa dues tècniques 

quantitatives: l‟experiment i l‟enquesta. Aquesta fase de la investigació ens permetrà 

obtenir una representació precisa i quantificable de la conducta de l‟univers.  
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5.4.Tècniques d’investigació 

 

5.3.1. Revisió documental 

 

L‟objectiu OR3 definit anteriorment, pretén fixar-se en quins dels aspectes cognitius i 

emocionals relacionats amb la oferta provoquen una major preferència en el 

turista potencial, a l’hora d’establir una comunicació web persuasiva. Aquests 

diferents aspectes de la oferta que es tindran en compte en l‟estudi, són aspectes que des 

d‟una vessant de màrqueting ja s‟han estudiat i identificat en diferents investigacions 

(Getz & Brown, 2006; Sparks, 2007; Galloway et al., 2008). 

Per poder dur a terme la present investigació, doncs, caldrà fer un estudi previ en 

profunditat d‟aquestes investigacions per tal de definir el ventall d‟aspectes de la oferta 

que posteriorment testarem en la comunicació web. En el capítol sobre l‟estat de la 

qüestió (pàg.28) d‟aquest treball ja s‟ha fet un recull dels principals estudis de 

màrqueting que han investigat aquest tema, fet que ens dona una aproximació a la 

matèria. Però degut a la rellevància que adquirirà el punt de partida per a aquest projecte, 

s‟ha cregut necessari establir aquesta primera fase de revisió documental com una 

tècnica d‟investigació prèvia i en profunditat. 

Per a aquesta tècnica d‟investigació no existeix un procediment clar i consensuat per a 

la seva optimització de la recerca en temps i recursos (Berganza & Ruiz, 2005), però sí 

que es definiran a continuació els requisits a partir dels quals identificarem els estudis 

que conformaran el nostre corpus. 

Documents: es farà una recerca dels articles científics en ciències socials i màrqueting. 

Recerca: la recerca es farà a partir dels articles científics indexats en el principal 

buscador acadèmic ISI i també aquells localitzables a través del portar SCOPUS. La 

cerca es limitarà a aquells articles publicats a partir del 2006 fins a l‟actualitat, el 2013. 

Paraules clau: Els articles seleccionats hauran de compartir les següents paraules clau: 

Wine tourism, Consumer behaviour, Attitudes, Demand, Destination attractiveness. 

Aquestes paraules clau s‟han seleccionat a partir dels estudis ja analitzats, i s‟acceptaran 

també expressions i paraules sinònimes. 
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Quins estudis? es tindran en compte aquells estudis que concloguin amb una 

classificació/enumeració dels aspectes destacat de la oferta enoturística, i una 

jerarquització en funció de la importància que el turista potencial atorga a cadascun des 

elements. 

 

5.3.2. Entrevista no estructurada en profunditat 

 

Tal i com apunta Miguel (2005, p.253) l‟entrevista en profunditat “es troba entre els 

extrems de la entrevista estructurada i la completament des estructurada”. Per tant, no es 

tractarà d‟una entrevista sistematitzada amb preguntes tancades als responsables de 

màrqueting de les destinacions, sinó que es seguirà un guió de caire general que ens 

permeti esbrinar qüestions sobre la direcció estratègica de comunicació i el 

funcionament dels departaments. La dinàmica de l‟entrevista serà d‟ambient distès i 

flexible. 

En aquest cas, proposem una entrevista individual i enfocada, és a dir als voltants d‟un 

únic tema (Ruiz et al., 1998), als responsables de la gestió de la marca de la destinació. 

La temàtica entorn a la qual giraran les entrevistes serà la del tractament i composició 

de la marca que aquests individus gestionen. 

Seguint les funcions intrínseques d‟aquesta tècnica d‟investigació apuntades per Miguel 

(2005, p.252), mitjançant la utilització d‟aquesta tècnica pretenem: 

- Obtenir informació sobre la font de la comunicació: el grau de professionalització de 

la persona responsable, l‟existència d‟un responsable únic per a la comunicació, la 

disposició d‟un pla de màrqueting definit, etc. 

- Identificar les relacions existents entre les diferents empreses privades i l‟entitat 

encarregada de la gestió de la marca. 

- Esbrinar aspectes sobre la conducta comunicativa que ens resultarien opacs a través 

d‟altres tècniques d‟investigació. 

- Exercir un efecte clarificador per a comprendre la direcció i gestió de les marques 

enoturístiques. 
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Les entrevistes es preveuen dur-se a terme al mateix lloc de treball de l‟entrevistat per 

tal de facilitar al màxim la comoditat i el confort de l‟entrevistat (Miguel, 2005). Si bé 

per qüestions físiques l‟entrevistador no pogués accedir fins al lloc de treball d‟aquest, 

les entrevistes es durien a terme a través de Skype. En qualsevol cas, prèviament a 

l‟entrevista s‟establirà contacte a través d‟internet, per correu electrònic, i 

telefònicament per tal d‟establir un primer contacte. 

A continuació fem una primera aproximació al guió que conduirà aquesta entrevista 

semiestructurada: 

 

Presentació i introducció. 

1. Composició del departament responsable de la gestió de la marca de la 

destinació. 

2. Altres actors que tenen veu en la definició de l‟estratègia: relació amb el sector 

privat i relació amb les figures polítiques. 

3. Disposició o no d‟un pla estratègic de màrqueting (possibilitat de comentar 

aspectes sobre aquest), i quins aspectes s‟ha definit en aquest. 

4. Consideracions sobre la destinació: com perceben la destinació, quins aspectes 

són diferenciadors de la seva competència, quins aspectes guien el seu 

posicionament i quins aspectes treballen més. 

5. Consideracions sobre la marca: definició de la personalitat de marca en base a la 

classificació d‟Aaker (1997). 

 

Finalment, el processament de les dades obtingudes en el transcurs de les 10 entrevistes 

ens ha de dur fins a la verificació o refutació de les hipòtesis O1H1, O1H1.1 i O1H1.2. 

A la vegada, però, ens ha de servir com a base per a poder treballar les hipòtesis O1H2 i 

O1H2.2. 

Com que el projecte planteja una triangulació metodològica per contrastar dades, les 

dades obtingudes de les entrevistes serviran per un anàlisi exploratori on la interpretació 

dels punts rellevants passarà per un procés d‟inducció simple (Miguel, 2005, p.259). 
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5.3.3. Anàlisi de contingut web 

 

La utilització de la tècnica d‟anàlisi de contingut té un gran pes dins el projecte 

d‟investigació que proposem. Aquesta tècnica ens ha de servir per avaluar la 

comunicació actual de les destinacions enoturístiques europees. 

Una primera aproximació a l‟anàlisi del contingut  la podem definir com “qualsevol 

procediment sistemàtic ideat per examinar el contingut d‟una informació arxivada” 

(Igartua, 2006, p.181). Aquesta tècnica, o conjunt de tècniques, com la caracteritzen 

alguns autors (Bardin, 1986), presenta una gran varietat de formes d‟aplicació, degut a 

la seva incidència en un camp d‟investigació extremadament extens: les comunicacions 

(p.23). 

Aquesta tècnica d‟investigació ens permetrà aprofundir i obtenir dades sobre el propi 

missatge, podent avaluar no només els significats sinó també els significants, és a dir un 

anàlisi temàtic però també de les característiques formals de la comunicació (Igartua, 

2006). 

En base a la classificació sobre les estratègies d‟anàlisi de contingut proposades per 

Ruiz et al. (1998), aquest estudi es basarà en una estratègia d‟anàlisi de la “Comunicació 

Directa”; un anàlisi a cavall entre un perfil estratègic de “Lector”
11

 i un ”Analista”
12

.  

Per un costat, la voluntat de l‟estudi consisteix en captar la informació expressament 

manifestada pels autors en el web, que correspondria a un perfil d‟anàlisi de “Lector”, i 

que ens permetrà veure qüestions més formals i de coherència amb aquells aspectes 

investigats per mitjà de les entrevistes. Per altra banda, i corresponent a un perfil 

d‟anàlisi més “Analític”, l‟estudi també pretén descobrir altres continguts manifests en 

el text, sobretot referents a aspectes intangibles sobre la personalitat de la marca. 

Aquesta tècnica d‟investigació, tal i com hem anotat al principi del capítol, es troba a 

cavall dels estudis de caire qualitatiu i dels estudis de caràcter quantitatiu (Bardin, 1986; 

Ruiz et al., 1998). Per un costat, aquesta tècnica pretén “veure” què hi ha a la peça 

                                                 
11

 Segons Olabuénaga (1998, p.80), l‟estratègia d‟anàlisi de contingut que ell anomena “Lector” 

consisteix en captar el contingut manifest en el text, tal i com el seu autor ha volgut transmetre. 
12

 Segons el mateix autor (p. 80), l‟anàlisi de contingut des d‟una estratègia “Analista” consisteix en la 

utilització d‟artificis estadístics o conceptuals per descobrir continguts manifests en el text, tan si l‟autor 

d‟aquest n‟és conscient de la seva existència com si no. 
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analitzada, fer un exercici exploratori del contingut, i per tant més de caire qualitatiu; 

per l‟altre, proposa un anàlisi sistemàtic que busca la categorització des d‟una vessant 

més quantitativa, el que Bardin (1986, p.22) categoritzava com una “funció heurística” i 

una “funció d‟administració de la prova”. 

Tenint en compte les característiques de l‟anàlisi del contingut, sobretot la gran 

disparitat de tècniques d‟anàlisi que poden existir per fer accessible un extens objecte 

d‟estudi (Bardin, 1986), l‟estudi seguirà dos procediments diferents per tal de completar 

l‟anàlisi de contingut web desitjat: 

a) Índex de qualitat web (ICW). Plantilla d‟anàlisi, proposada pel projecte 

d‟investigació en marques turístiques CODETUR (2013), per analitzar la 

correcció del contingut web de les destinacions turístiques. 

b) Transmissió de la personalitat de la marca a través del web. Fórmula  

d‟anàlisi que avalua la personalitat de marca, adaptant les dimensions 

proposades per Aaker (1997), per mitjà d‟una sistematització de la cerca en el 

contingut web. Proposada per Pitt et al. (2007). 

Tal i com afegeixen Busquets i Medina (2006, 178) l‟anàlisi de contingut que té una 

intencionalitat quantitativa té el propòsit, més enllà de la sistematització, de trobar variables 

de mesura. Ambdós mètodes que proposem per al projecte són un esforç per a 

l‟aprofundiment qualitatiu al contingut, però sobretot són dos mètodes basats en un seguit 

d‟unitats de mesura ja definides i que ens permetran la quantificació.  

 

Índex de Qualitat Web (ICW) – CODETUR 

Aquest primer mètode d‟anàlisi de contingut serà l‟encarregat de proporcionar-nos el 

major volum d‟informació. En relació al que hem apuntat en l‟apartat 2.2.3, un web es 

composa de molts aspectes més enllà del text, així doncs, el mètode de la plantilla 

d‟anàlisi CODETUR (2013) s‟ha seleccionat per la seva precisió a l‟hora de tractar les 

diferents dimensions que composen el contingut d‟un web. Al igual que la majoria 

d‟estudis qualitatius sobre la comunicació turística web (Law et al. 2009), la plantilla 

proposada ens permetrà avaluar el lloc per mitjà  d‟índexs i puntuacions. 
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Segons Herring (2010) els mètodes d‟anàlisi de contingut tradicionals no serien 

igualment aplicables a l‟anàlisi del contingut web; en el web hi intervenen moltes altres 

dimensions de contingut més enllà de l‟aspecte textual. Per tant, existeix una 

complexitat documental que podrà dificultar la sistematització de l‟anàlisi. El mètode 

que planteja CODETUR, és exhaustiu en l‟abast del seu anàlisi en funció de diferents 

temàtiques i proposa també una sistematització suficient per al processament de les 

dades i per a la seva comparació. 

Concretament, es proposa una metodologia basada en 127 indicadors repartits en 12 

categories: 

- Pàgina d‟inici (14 indicadors) 

- Qualitat i quantitat de contingut (17 indicadors) 

- Arquitectura de la informació (11 indicadors) 

- Usabilitat i accessibilitat (19 indicadors) 

- Posicionament web (6 indicadors) 

- Distribució i/o comercialització (8 indicadors) 

- Idiomes (6 indicadors) 

- Tractament de la marca (13 indicadors) 

- Anàlisi discursiu (text i imatge) (8 indicadors) 

- Interactivitat (12 indicadors) 

- Web social (8 indicadors) 

- Comunicació mòbil (5 indicadors) 

Aquesta categorització té associada, a la vegada, una ponderació estadística que dona un 

valor a cadascun dels indicadors en funció de la seva rellevància. D‟aquesta manera, 

l‟estudi ens permetrà identificar la correcció del contingut als diferents nivells temàtics 

per separat, però també obtenir una puntuació general sobre la correcció del site. 

Posant-ho en relació amb el primer objectiu definit, OR1, si volem determinar la 

coherència entre el posicionament desitjat de les marques enoturístiques europees i 

la imatge percebuda per part del turista potencia, l‟anàlisi del contingut web ens 

servirà per determinar quines eines expressives estan utilitzant les destinacions, en 

major mesura, per a la transmissió d‟aquest posicionament de la marca. 
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Per tant, si ens fixem en la subhipòtesi O1H2.1, on preveiem uns millor resultats en 

qüestions funcionals que no en qüestions expressives, prendrem els resultats obtinguts a 

partir dels indicadors de les temàtiques d‟usabilitat i accessibilitat, distribució i 

comercialització, idiomes i arquitectura de la informació i els contrastarem amb aquells 

resultats obtinguts en les categories de qualitat del contingut, tractament de la marca i 

l‟anàlisi discursiu.  

Els resultats que obtinguem d‟aquest anàlisi ens serviran de base per al disseny de 

l‟experimentació vers el turista potencial. Davant les possibles diferències entre 

determinats indicadors de diferents destinacions, podrem comparar la seva influència en 

la preferència del turista potencial. 

Per altra banda, el segon objectiu de recerca, OR2, es valdrà íntegrament d‟aquesta 

tècnica per acomplir-lo. Si pretenem identificar quins dels recursos expressius que 

ofereix el web s’està utilitzant en major mesura per transmetre la imatge de marca, 

aquest anàlisi ens posarà de relleu la utilització dels diferents recursos utilitzats.  

Contrastarem indicadors sobre la qualitat de contingut, tractament de la marca i la 

interactivitat, principalment, per tal de validar o refutar la hipòtesis O2H3, sobre la 

utilització de continguts més enllà de les unitats textuals. 

 

Transmissió de la personalitat de la marca 

La segona part de l‟anàlisi del contingut web es farà seguint la proposta feta pels autors 

Pitt et al.(2007) a partir de la definició de personalitat de marca d‟Aaker (1997).  

Com hem apuntat anteriorment, entenem personalitat de marca com a “aquelles 

característiques humanes que s‟associen a la marca” (Aaker, 1997, p.347), i per tant, 

serà un element cabdal, per a la negociació d‟identitats en el turisme, poder identificar 

quina personalitat de marca s‟està preferint en les destinacions enoturístiques. Segons 

Aaker (1997) hi ha 5 factors que descriuen la personalitat d‟una marca:  

- Sinceritat, associada a trets com per exemple honest, sincer, real, amistós, 

original, sentimental, etc. 

- Emoció, associada a trets com per exemple esperit, tendència, imaginatiu, 

independent, contemporani, etc. 
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- Competència, associada a trets com per exemple creïble, segur, intel·ligent, èxit, 

confiat, líder, etc. 

- Sofisticació, associada a trets com per exemple classe alta, glamour, encisador, 

bona aparença, femení, etc. 

- Fortalesa, associada a trets com per exemple fort, robust, dur, outdoor, etc. 

El mètode que proposen Pitt et al. (2007) es basa en aquesta definició de personalitat de 

marca i completen un llistat de paraules i expressions sinònimes que tenen a veure amb 

aquestes. A partir d‟aquest llista els autors desenvolupen un rastreig en el contingut web 

per mitjà d‟un software informàtic: WordStat, programa capaç de cercar les paraules i 

expressions descrites en el contingut web.  

Per al present estudi, proposem una investigació que segueix la línia marcada pels 

autors, però mitjançant la utilització del programa informàtic NVivo, disponible a la 

Universitat Pompeu Fabra, i que permet l‟anàlisi del discurs. 

Aquest mètode ens ajudarà a completar la investigació vers a l‟objectiu número 1, OR1, 

on pressuposàvem, en la hipòtesi O1H2.2, que els webs de les destinacions 

enoturístiques projecten personalitats de marca més properes a les dimensions d‟emoció, 

sofisticació i competència. 

 

5.3.4. Enquesta 

 

Es planteja per a aquesta investigació el desenvolupament d‟una enquesta estructurada 

per mitjà d‟un qüestionari per escrit amb preguntes concretes, definides, sistematitzades 

i ordenades (Ruiz et al., 1998). S‟utilitzarà un tipus de qüestionari amb preguntes 

tancades que ens facilitin la codificació, que redueixin ambigüitats en les respostes i que 

afavoreixin a la comparació de dades (Vinuesa, 2005). 

Com hem apuntat en l‟apartat sobre la mostra, aquesta enquesta es farà sobre una 

mostra representativa dels turistes identificats a la destinació del Penedès. L‟enquesta es 

concentrarà durant els 2 mesos de la temporada alta turística: juliol i agost. 
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Aquesta tècnica d‟investigació ens servirà per completar el primer objectiu 

d‟investigació, OR1, sobre la coherència de la imatge de les destinacions. Arribat 

aquest punt coneixerem quina és la personalitat de la marca entesa per la font 

(entrevistes), quina és la personalitat de marca que s‟està transmetent (anàlisi de 

contingut), i finalment quina és la imatge percebuda per part dels turistes potencials 

(enquesta). 

Tot i que aquesta part de l‟estudi es completarà per mitjà del desenvolupament d‟un 

experiment, per mitjà del sondeig també obtindrem les primeres dades sobre la 

preferència dels turistes potencials vers aquelles destinacions que mostren una 

personalitat de marca semblant a les destinacions visitades anteriorment, és a dir, el que 

anotàvem en la hipòtesi O4H6. 

El qüestionari es desenvoluparà en base a les següents temàtiques: 

 

Dades sobre el perfil socio-demogràfic 

1. Destinacions visitades. 

2. Consulta del web per a la recerca d‟informació. 

3. Quins trets associen a cada marca de les proposades. 

4. Quines destinacions voldrien visitar properament. 

5. Quins elements tenen en més consideració a l‟hora d‟escollir la destinació. 

6. Quins frens poden trobar per no decantar-se per una destinació. 

 

Així doncs, i tenint en compte la dificultat d‟accés al públic, es tractaria d‟un 

qüestionari concís i de curta durada, de no més de 10 minuts, i que es facilitaria a aquell 

turista potencial que pernocta a la destinació. 
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5.3.5. Experiment 

 

Finalment, la última tècnica d‟investigació que es farà servir al llarg de la proposta 

d‟estudi serà l‟experiment. Un primera definició d‟experiment consisteix en considerar-

lo una “prova o observació feta per a confirmar quelcom de dubtós, especialment sota 

condicions determinades per l‟observador” (IEC, 2013b). L‟experiment ens permetrà 

crear les condicions idònies i controlar al màxim les variables influents en la prova, per 

tal d‟observar específicament allò interessant per al projecte. 

Proposem doncs un experiment forçat, pel que prepararem situacions concretes, de 

camp obert, ja que no controlarem al 100% les condicions de l‟ambient, i també un 

experiment de caire ex-post-facto, on per mitjà de l‟enregistrament de l‟activitat a 

través de l‟ordinador, reconstruirem l‟experiment (Ruiz et al., 1998, p.71). 

Tal i com hem identificat en l‟apartat sobre l‟univers i la mostra, aquest experiment es 

realitzarà sobre 10 turistes potencials individualment. L‟experiment consistirà en 

simular la lectura d‟un web enoturístic sotmès a modificacions concretes per part del 

turista potencial. 

Segons Ruiz (2005, p.241) hi ha tres activitats bàsiques a l‟hora de plantejar un 

experiment la elecció dels subjectes a estudiar, que en opinió de l‟autor s‟han de 

seleccionar de manera totalment aleatòria; la observació dels elements amb els que 

volem experimentar i que es farà per mitjà de l‟anàlisi de contingut; i finalment la 

modificació dels elements a experiments. 

Així doncs, el disseny de l‟experiment dependrà de les dades obtingudes a partir de 

l‟anàlisi del contingut web de les destinacions. En funció d‟aquest, es modificaran 

determinats elements del web per tal d‟observar si aquest provoca un canvi en la 

percepció i preferència del turista potencial. Així doncs, les variables que es 

modificaran seran el text, imatges, contingut audiovisual i/ interactiu, depenent de la 

dimensió que es vulgui testar en cada fase de l‟experiment. 
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CAPÍTOL VI: Estructura i planificació de la investigació. 

 

6.1. Planificació en 3 fases:  

 

En el capítol anterior s‟ha explicat la relació entre les diferents tècniques escollides i 

l‟acompliment dels objectius i les hipòtesis. A continuació, procedim a organitzar els 

anteriors en el temps, per tal de clarificar i fer més evident la viabilitat del projecte. 

S‟exposen a continuació les principals tasques organitzades al llarg de 3 fases 

consecutives d‟investigació: 

Fase documental:  

 

  

Actualització i ampliació de l‟Estat de la Qüestió que ens permeti 

establir el punt de partida actual de la temàtica que estudiarem: 

comunicació enoturística. Es pararà, també, especial atenció a la 

proposta d‟Aaker (1997) i la tècnica proposada per Pitt et al. (2007), 

així com en la recerca d‟altres estudis posteriors que hagin seguit la 

mateixa línia. S‟utilitzarà la tècnica de revisió documental. 

 

Definició de l‟estat de la 

qüestió. 

(punt de partida 

general) 

Dimensions que 

composen la imatge de 

les destinacions. 

(OR1, O1H2, 

O1H2.2, OR3, O3H4, 

O3H5) 

Recopilació i estudi de les investigacions sobre els aspectes que 

composen l‟imaginari del turista potencial sobre les destinacions 

enoturístiques. Formarà part de l‟Estat de la Qüestió, però degut a la 

seva rellevància dins el projecte, se li atorgarà una atenció especial. 

S‟utilitzarà la tècnica de revisió documental. 

Processament de les dades recopilades en l‟etapa anterior per tal 

d‟obtenir una única categorització transversal als estudis sobre les 

dimensions que conformen la imatge de les destinacions enoturístiques.  

Unificació de les 

categories. 

(BIS) 

Actualització de les destinacions que conformaran la mostra a partir del 

rànquing 2013 i identificació del site oficial. 

 

Actualitzar la mostra.  

(Punt de partida) 

Primer contacte. 

(OR1, O1H1, 

O1H1.1, O1H1.2) 

Identificació dels responsables de la gestió de les marques de cada 

destinació i establiment del primer contacte via email i 

telefònicament.  

 

TASQUES 

(Obj. i Hip. relacionats) EXPLICACIÓ 
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Fase d’anàlisi: la font , la comunicació i la recepció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase experimental i explotació de resultats 

 

  
Primers resultats 

(OR1, OR2) 

Extracció i contrast dels primers resultats per tal d‟establir la 

base a partir de la que es construirà la fase experimental. 

 
Definició de 

l‟experiment 

(OR3, O3H4, O3H5, 

O4H6) 

Establiment de les principals dimensions a testar en 

l‟experiment i creació de l‟exercici online experimental que es 

testarà en els 10 participants a l‟experiment. 

Desenvolupament de 

l‟experiment (BIS) 

Desenvolupament dels 10 experiments mitjançant la pràctica 

online dissenyada prèviament. 

 

Explotació dels resultats 

(resultats finals 

generals) 

 

Contrastar els resultats inicials amb els resultats obtinguts 

durant la fase experimental per a confirmar, ampliar i/o 

complementar els resultats.  

 

EXPLICACIÓ 
TASQUES 

(Obj. i Hip. relacionats) 

Entrevistes 

(OR1, O1H1, 

O1H1.1, O1H1.2) 

 

( 

Desenvolupament de les entrevistes en profunditat als 

responsables de les marques de les destinacions. Aquesta tasca 

es durà a terme al llarg de l‟any, en paral·lel a la resta de 

tasques programades en la mateixa fase. 

 Anàlisi del web 

(OR1, O1H2, O1H2.1 

OR2, O2H3, OR4) 

Mitjançant la utilització de la plantilla d’anàlisi proposada 

per CODETUR anàlisi del contingut i les dimensions que 

composen qualsevol comunicació web. 

Anàlisi de la 

personalitat de marca 

(O1H2, O1H2.2 OR3, 

O3H4, O3H5, O4H6) 

Mitjançant la tècnica d‟anàlisi de contingut web proposada per 

Pitt et al. (2007) anàlisi dels webs de la mostra per tal d‟establir 

la personalitat projectada per les destinacions enoturístiques. 

 

EXPLICACIÓ 
TASQUES 

(Obj. i Hip. relacionats) 

Enquestes 

(OR1, O1H2,  O4H6) 

Desenvolupament de l‟enquesta  al turista potencial durant els 

mesos de temporada turística alta; juliol i agost. 
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6.2. Diagrama de Gantt 
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