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Introducció 

Desplaçar-se i cercar nous indrets sempre ha estat una fita de l’ésser humà. Però no va ser des 
de finals del segle XIX fins mitjans del segle XX, gràcies en bona part als avenços que va aportar 
la Revolució Industrial, que el món dels transports va experimentar un canvi substancial. Amb 
l’anomenada Revolució del Transport  i les seves espectaculars millores tecnològiques, l’home 
va poder començar a utilitzar noves formes de transport per recórrer distàncies molt grans i 
moure’s per diversos espais amb períodes de temps molt més curts. Aquest fet, evidentment, 
també va repercutir en el món del turisme, ja que va permetre, i permet, desplaçar-se i viatjar 
arreu fàcilment i en diversos tipus de transport , des d’avions, ferris, fins a vehicles de motor 
propis. Però tothom va començar a utilitzar el transport per anar a fer turisme, o hi ha qui va 
optar per utilitzar el transport com a forma de turisme? 

Aquest treball es situa en el punt de vista del motorcycle tourism, una forma de turisme que 
s’emmarca dins de la tipologia turística del drive tourism, en la qual el mitjà de transport és el 
punt clau per assolir l’èxit de l’experiència turística, és a dir, la motivació principal és gaudir de 
la destinació conduint un vehicle de motor propi, en aquest cas, una motocicleta.   

Avui dia encara és un segment de mercat poc estudiat i del que se’n troben pocs estudis 
especialitzats. No és una tipologia de turisme molt demandada, sinó que més aviat és un nínxol 
de mercat que presenta unes característiques molt específiques. Tot i així, es poden trobar a 
nivell mundial diverses destinacions que han decidit apostar per aquest segment de mercat, 
elaborant plans estratègics per identificar si compleixen les característiques necessàries i 
dissenyant productes per atraure’ls.  

L’objectiu principal d’aquest treball és analitzar si la Costa Brava té les característiques 
necessàries per atraure als motorcycle tourists. Per això, s’han escollit tres destinacions 
referents i competents quant al motorcycle tourism –Ontàrio a Canadà, Grossglockner a Àustria 
i Victòria a Austràlia- , i s’ha observat com treballen i què tenen en compte per captar aquest 
perfil de turista, per aplicar els mateixos paràmetres d’anàlisi a la Costa Brava. 

Per analitzar-ho, s’han elegit carreteres de la Costa Brava i s’han recorregut en moto. En el 
moment d’escollir les rutes, es van tenir en compte els elements més rellevants que atrauen a 
aquest tipus de turista, com per exemple el valor paisatgístic o les carreteres i les 
característiques que les fan atractives per un motociclista, però també es va combinar amb 
espais i indrets turístics i amb valor cultural de la zona.  

S’ha pogut observar que és un territori que pot captivar a un motorcycle tourist gràcies a la seva 
varietat de paisatges i les seves atractives carreteres, a més de la diversitat d’equipaments i 
allotjaments turístics que ofereix. Per contra, per poder cridar l’atenció d’aquests turistes es 
requereix d’una bona promoció i una bona planificació per part dels organismes de turisme i 
promoció de la destinació, i involucrar també el sector privat. 

Per acabar, la motivació personal que em va fer decidir per aquest tema va ser les meves 
vivències en el món de les motocicletes. Des de ben petita les motos han estat l’eix central del 
meu entorn familiar i sempre hi he pogut tenir molta accessibilitat. Les vacances familiars 
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sempre han tingut un contacte amb aquest fenomen: des de recórrer diverses vegades la 
Toscana amb Vespa, fer una excursió mensual amb un grup de motos antigues per Catalunya, 
Andorra i França fins a gaudir de carreres i esdeveniments de motor. Ens desplaçàvem arreu 
amb aquest mitjà de transport però també aprofitàvem per visitar i descobrir tots aquells 
indrets per on passàvem. Així doncs, a l’iniciar als estudis de turisme vaig començar a 
interessar-me per aquesta relació entre les motocicletes i el turisme, una experiència que he 
pogut viure de primera mà, i que m’ha empès a decidir que el Treball Final de Grau aniria 
enfocat cap aquesta manera de fer turisme. 
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Objectius 

L’objectiu general i principal del treball és analitzar si la destinació Costa Brava té les 
característiques necessàries per poder posar en valor el producte del motorcycle tourism. Es 
cercaran quines són aquestes característiques i qualitats imprescindibles a partir de 
l’observació de tres destinacions competents i referents en aquest producte. 

Tot i així, per poder assolir l’objectiu principal també convé tenir-ne de presents altres de més 
específics. Els objectius secundaris són els següents: 

 Identificar les característiques principals i el funcionament del mercat del drive 
tourism, i sobretot del motorcycle tourism. 

 Analitzar tres destinacions competents i referents en el sector del motorcycle 
tourism, per així poder observar quina és la seva manera d’estudiar i atraure aquest 
segment de mercat i determinar les seves qualitats o mancances a partir de la 
comparació amb el que es plasma en el marc teòric. 

Les tres destinacions escollides han estat el Grossglockner (Salzburg, àustria), Ontàrio (Canadà) i 
Victòria (Austràlia). Tal i com es pot observar, cada una es troba situada en un continent 
diferent i per tant, tenen un sistema diferent per estudiar, gestionar i promoure el sector del 
turisme. Això sí, s’han buscat destinacions que poden presentar alguna similitud amb la 
destinació Costa Brava quant a aspectes geogràfics com també tipologies d’infraestructures i 
serveis que s’hi troben.   

En primer lloc, el Grossglockner s’ha escollit per proximitat a la Costa Brava i per ser una de les 
destinacions referents en el motorcycle tourism a Europa. També perquè presenta una 
característica semblant a la Costa Brava: la carretera del Grossglockner té un recorregut de 48 
quilòmetres, és a dir, no és una carretera de molts quilòmetres, fet que sí passa a les altres 
dues destinacions elegides. 

En segon lloc, Ontàrio s’ha triat pel fet de ser una de les destinacions de motorcycle tourism 
referent a nivell mundial, i que avui dia s’ha especialitzat en l’estudi, recerca i promoció 
d’aquesta tipologia de turisme. A més, moltes de les regions turístiques del país han creat 
productes molt focalitzats per a motoristes. Cal especificar que aquesta destinació no s’ha 
elegit per presentar semblances amb la Costa Brava, sinó perquè és una de les destinacions 
referents a nivell internacional i una de les que estudia més aquest segment de mercat. 

En tercer i darrer lloc, Victòria, així com Austràlia en general, és un país líder i competent pel 
que fa al mercat del self-drive tourism i de les touring routes. Recentment, l’estat de Victòria ha 
creat una estratègia de motorcycle tourism per introduir i promocionar més aquest nínxol de 
mercat a través de les touring routes ja creades. Victòria s’assembla a la Costa Brava pel fet que 
anualment s’hi organitza un esdeveniment de motos important a nivell internacional, el gran 
premi de Moto GP en el circuit de Phillip Island.  
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Metodologia 

A continuació es descriu la metodologia emprada per dur a terme tot el conjunt del treball. 

Primerament, s’ha fet una cerca d’articles i literatura sobre el tema a través de cercadors 
bibliogràfics, per així definir el marc teòric, i s’han buscat llibres específics sobre la temàtica i 
estudis i publicacions fets per destinacions especialitzades amb aquesta tipologia de turisme. 
Principalment, les eines més consultades han estat el llibre “Drive Tourism: Trends and 
Emerging Markets” de Prideaux i Carson, i publicacions electròniques de destinacions que han 
fet recerca i estudis sobre aquesta tipologia de turisme, sobretot els estudis i plans estratègics 
sobre drive tourism i motorcycle tourism realitzats per l’Estat de Queensland (Austràlia) i les 
diverses províncies de Canadà. Convé esmentar que degut a que és un segment de mercat 
minoritari i que en moltes destinacions fa poc que s’ha començat a fer recerca i estudi de forma 
exhaustiva, es disposa de poca literatura especialitzada i bibliografia. En aquest sentit, s’han 
trobat algunes dificultats per trobar informació en alguns apartats específics.  

El marc teòric s’ha treballat a partir del tema més general, el drive tourism, i s’ha anat acotant 
fins a presentar el tema específic sobre el qual tracta l’anàlisi, el motorcycle tourism. 

A continuació, quant a l’anàlisi de les tres destinacions escollides, primer de tot s’ha fet una 
cerca sobre totes les publicacions, estudis, estadístiques i plans estratègics de què disposen. A 
més a més, s’ha intentat contactar amb elles per saber si disposen de més informació sobre la 
temàtica. En el cas d’Ontàrio, que és la que té més recerca sobre el tema, la resposta rebuda va 
ser que els estudis més recents que tenen avui dia són els que es presenten a la present anàlisi 
de la destinació, que són de l’any 2007. Cal indicar, doncs, que s’ha trobat una manca 
d’estadístiques o dades que puguin mostrar els resultats i plasmar la realitat d’aquest segment 
de mercat, ja que les informacions que s’han trobat no s’actualitzen anualment.  

Seguidament, després de recopilar tota la informació sobre les destinacions, s’ha creat un 
esquema amb els punts i característiques més importants que ha de tenir una destinació per 
captar el motorcycle tourism. Aquest esquema s’ha creat en base a la informació adquirida 
sobre el tema en el marc teòric. Així doncs s’ha analitzat com treballen a partir d’una ruta 
rellevant dins la destinació. S’ha observat si segueixen els punts més importants esmentats a 
l’esquema,  com ho fan i quines mancances o fortaleses tenen. La informació sobre les 
destinacions s’ha obtingut bàsicament de publicacions, dels plans estratègics redactats i de les 
pàgines webs oficials de les destinacions. 

Un cop estudiades les destinacions anteriors, i amb tota la informació extreta del marc teòric, 
s’ha passat a analitzar si la Costa Brava posseeix les característiques necessàries per posar en 
valor aquest producte, a partir de l’esquema emprat en les destinacions elegides. Aquesta 
observació s’ha dut a terme recorrent algunes carreteres de la zona en moto, a cavall d’una 
Suzuki  Gladius de 650cc, per observar-la i analitzar-la in situ i poder gravar tot el recorregut. El 
trajecte total ha sigut de 252km, seguint el relleu de la Costa Brava.  
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L’anàlisi s’ha completat cercant informació sobre alguns apartats de l’esquema en les pàgines 
oficials de la destinació o d’organismes públics i fent ús de planificadors de rutes com la Via 
Michelin o el Google Maps. 

Finalment, a partir de la informació adquirida al llarg del treball, s’ha creat una taula/resum 
amb les característiques més rellevants que ha de tenir una destinació especialitzada en 
motorcycle tourism i s’ha fet una comparativa  de les tres destinacions analitzades i la Costa 
Brava per veure quina és la seva situació actual referida a aquesta tipologia de turisme, i 
determinar si té les característiques necessàries per posar en valor aquest producte, que és 
l’objectiu principal que s’ha proposat en aquest treball. 
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1. Marc teòric 

1.1 Drive tourism 

1.1.1 Visió del drive tourism com a tipologia de turisme 

S’ha trobat que diverses fonts defineixen de manera diferent aquesta tipologia de turisme; això 
sí, totes coincideixen en quina és la motivació principal: realitzar el viatge amb un mitjà de 
transport conduït pel propi turista. 

L’Estat de Queensland (2012) fa la següent definició:  

“El mercat del drive tourism representa als visitants que usen un vehicle com a mitjà de transport per 
arribar a la destinació, i on la motivació principal de la visita és gaudir del temps lliure. S’hi inclouen day 

trips o overnight trips a una o a diverses destinacions.” 

D’altra banda, segons Carson i Prideaux (2011), el drive tourism és aquella tipologia de viatge 
on es fa ús de qualsevol mitjà de transport i en la que el propi passatger és qui condueix, 
excloent autobusos i bicicletes. S’hi inclouen excursions d’un dia i viatges d’una o més nits en 
cotxe propi o de lloguer, vehicles de tracció a les quatre rodes, caravanes i motor homes, i 
motocicletes. 

Segons Dickson (2006,) en el drive tourism  generalment les persones es desplacen de manera 
independent, però també a vegades poden contractar un servei. És un viatge amb un mitjà de 
transport per carretera que implica visitar una o diverses destinacions, a més de llocs per fer 
una parada o descans. Es pot dur a terme de les següents maneres: point to point (ruta de punt 
a punt), hub-and-spoke (punt base on es dorm i que fa centre de connexions amb les rutes, 
excursions o destinacions que es troben pròximes), amb circuit o per camins rurals o 
secundaris. 

Finalment, Anne Hardy (2006) defineix aquesta tipologia de turisme com: “L’acte de dur a 
terme un viatge d’oci amb un mitjà de transport propi, deixat o llogat.” 

Tal i com es pot observar, la característica principal que totes les definicions tenen en comú és 
que el propòsit principal del viatge és fer-lo amb un mitjà de transport conduït pel propi turista. 
Aquest mitjà de transport ha de ser de motor, i pot ser de lloguer o propi. 

Ara bé, cada definició es presenta des d’un punt de vista diferent. Mentre que Carson i Prideaux 
fan més èmfasi al tipus de transport que es pot utilitzar, Dickson es centra en l’estructura del 
viatge organitzat (punt a punt, centre de connexions, circuit, etc.). 

També, s’ha de tenir molt present que no és una tipologia de mercat homogènia (Carson, 
2011), sinó que està formada per diversos nínxols de mercat segons la tipologia de vehicle amb 
el qual viatgen i l’estil de vida, la durada del viatge i si es viatja a una o més destinacions. 
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A. Conceptes referents al drive tourism 

Alguns dels termes rellevants que s’han de tenir en compte en el moment de referir-se al drive 
tourism són:  

 Self-drive tourism  

 Fly-drive tourism  

 Rail-drive tourism  

El primer indica la base del que és el drive tourism, una tipologia de turisme en la qual el propi 
turista és qui es desplaça i arriba a una o diferents destinacions en un vehicle conduït per ell 
mateix. És self-drive tourism si el turista fa el viatge de manera independent, sense contractar 
ni empreses ni agències de viatge. Aquest vehicle serà l’eix central del viatge, ja que sense ell 
no podrien moure’s ni assolir la vivència turística desitjada. S’anomena guided-drive tourism 
quan es contracta algun tour planificat. 

En canvi, el terme fly-drive tourism o el rail-drive tourism es poden definir com una modalitat 
dins del terme principal drive tourism. Indica tots aquells turistes que es desplacen a una 
destinació amb avió o tren i llavors, un cop a la destinació, agafen un mitjà de transport per a 
fer el viatge (Estat de Queensland, 2012). 

B. Tipus de transport que s’emmarquen dins del drive tourism 

Prideaux i Carson (2011) indiquen que els tipus de transport més recurrents i que s’inclouen 
dins d’aquesta tipologia turística són: 

 Cotxes propis 

 Cotxes de lloguer 

 Vehicles de tracció a les quatre rodes (4WD) 

 Caravanes 

 Motor homes 

 Motos 

 Vehicles d’oci (Recreational Vehicle, RV) 

Cal remarcar el concepte de vehicles d’oci, coneguts més comunament com caravanes i 
autocaravanes, vehicles de motor adaptats, amb accessoris i equipaments que es poden 
comparar amb una casa i que la seva utilització principal és per oci i temps lliure. 

Ara bé, dins d’aquest mercat turístic queden exclosos els autobusos i les bicicletes. D’una 
banda,  perquè es considera que els autobusos solen tenir rutes predeterminades i amb horaris 
i operen amb base comercial.  De l’altra, bicicletes no s’hi inclouen perquè no funcionen amb 
motor i les consideren un cas per estudiar de manera separada. 
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1.1.2  Touring routes 

Aquest apartat fa referència a les touring routes i la seva importància dins del mercat del drive 
tourism. S’ha inclòs aquesta informació per assenyalar-ne la seva rellevància i relacionar-la amb 
l’objectiu del treball. 

Les touring routes han estat definides com: ”Rutes identificables en carreteres que han estat 
promogudes per organitzacions usant mapes, senyals, fulletons o material d’àudio que 
proveeixen d’informació sobre la configuració de la ruta, la qualitat i el context ambiental” 
(Hardy et al, 2005). D’altra banda, la mateixa autora diu que l’experiència de conduir el propi 
vehicle és una part essencial de les vacances. Encara més, quan les touring routes s’han 
planificat amb l’objectiu d’ esdevenir atraccions i destinacions per a elles mateixes, conduir és 
una part inseparable de l’atracció turística. 

De manera paral·lela, Dickson (2006) afirma que moltes rutes han estat oficialment dissenyades 
per esdevenir camins o carreteres escèniques o touring routes, i que, tot i que els grans 
escenaris i les vistes panoràmiques en són el tret fonamentalment, les touring routes que tenen 
més èxit i que han esdevingut icones són aquelles, on a més a més, s’hi pot viure una 
experiència única i especial. També menciona que avui dia aquesta forma de turisme encara no 
s’ha adoptat en moltes regions i països. Els governs i els organismes regionals han d’entendre 
que les rutes han de ser experiències per elles mateixes, més que un mitjà per arribar a la 
destinació. 

A. Accions necessàries per a dissenyar una touring route 

Hardy (2003) creà l’anomenat “Sistema de les 10Ps”, aquest sistema serveix com a base per a 
dissenyar una touring route efectiva i simbòlica. L’element principal del qual parteix és el lloc, si 
no es té un lloc atractiu i amb recursos turístics i no turístics la ruta és difícil desenvolupar. 

Lloc (Place) 

Producte (Product) 

Promoció (Promotion) 

Persones (People) 

Parafernàlia (Paraphernalia) 

Camins/rutes (Path) 

Presentació (Presentation) 

Principis d’interpretació (Principles of interpretation) 

Preu (Price) 

Protecció (Protection) 

 Font: Elaboració pròpia en base a Hardy, 2005. 

Taula 1. Les 10P necessàries pel desenvolupament de touring routes efectives 
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B. Durada  d’una touring route  

Segons Brian Dermott and Associates, 2001 (citat per Hardy, 2006), en funció del nombre de 
dies que els turistes estan conduint per la touring route, aquestes es classifiquen en: 

 Short breaks, d’una a tres nits. 

 Short tours, de quatre a set dies. 

 Big tours, de vuit a vint-i-una nits. 

 Grand tours, més de vint-i-dues nits.  

1.1.3  Models del drive tourism 

Prideaux i Carson (2011) indiquen que un vehicle privat o vehicle per a l’oci ofereix a l’usuari un 
sentiment de major independència pel que fa a la planificació del temps, a la velocitat, en 
l’elecció de la destinació a visitar o en l’elecció de la ruta més adequada. Així doncs, com es pot 
observar, el turista té en compte diversos aspectes en el moment de programar el seu viatge: 

 L’estructura del trajecte entre el punt de partida i la destinació. 

 Les habilitats de conducció del propi visitant i les diferències que es pot trobar a la 
destinació que visita. 

 El desenvolupament de la xarxa viària i les infraestructures turístiques.  

 Els mitjans de transport disponibles per viatjar dins de la destinació. 

 El tipus de vehicle utilitzat pel turista. 

 L’objectiu del viatge. 

 La promoció del drive tourism per part dels clubs automobilístics. 

 Les noves tecnologies i els avenços tècnics. 

A més a més, els mateixos autors indiquen dos models per a poder entendre el drive tourism 
des de dues perspectives. Abans de presentar els models, però, es creu convenient situar en 
què es basa aquest model turístic i els elements que conformen la seva experiència.  

En primer lloc, si la demanda creix, es podran obrir nous fronts i augmentar i millorar l’oferta de 
serveis i oportunitats per a poder fer créixer aquest mercat. Tot i així, el nivell de demanda 
d’aquesta tipologia turística també va molt lligada amb l’habilitat que té cada àrea en concret 
per proporcionar les infraestructures que es requereixen. En aquest cas serien: àrees de servei i 
per proveir de carburant, allotjament, també l’atractiu paisatgístic o les activitats que s’hi 
poden realitzar. 

Cal tenir en compte també que dins del drive tourism s’hi engloben diversos mitjans de 
transport (cotxes, caravanes, motos, quads, etc.) i que cada un d’ells escullen la destinació en 
funció de les facilitats, ja siguin serveis, infraestructures o les experiències que aquesta ofereix. 
A continuació es mostren els dos models del drive tourism. 
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A. Relació entre el punt de partida del turista i les destinacions escollides      
segons el tipus d’infraestructura que aquestes proporcionen: 

El model mostra els push and pull factors en el moment de crear una demanda per aquesta 
tipologia turística. D’una banda es poden observar els push factors, és a dir, tots aquells 
elements que influeixen al turista en el moment d’escollir la destinació i organitzar el viatge. 
Alguns exemples serien l’estat de les carreteres, els allotjaments o, fins i tot, les àrees de servei 
i de carburant.  

D’altra banda, es troben els pull factors,  que són tots els serveis que ofereixen les destinacions 
en relació a aquesta tipologia de turisme. En aquest mercat turístic s’hi troben les rutes 
tematitzades o els clubs automobilístics que ofereixen serveis, és a dir, totes les accions de 
màrqueting i planificació. 

Finalment, en un terme mig, també hi tenen joc i rellevància alguns factors no tant centrals com 
poden ser les atraccions turístiques o les polítiques d’una zona. 

 
Font: Prideaux i Carson, 2011. 

 

B. Marc entorn del drive tourism: 

La il·lustració 2 mostra el segon model i com es cohesionen tots els elements individuals que 
conformen el conjunt del drive tourism.  

L’eix central d’aquesta il·lustració és l’experiència que té el turista en el moment de realitzar el 
viatge. Aquesta experiència ve determinada per dos conjunts de factors: 

 Factors d’oferta i demanda, tots els mitjans de transport que inclouen el drive 
tourism i el ventall d’oferta que ofereix una destinació entorn aquest producte. 

 Push-pull factors, explicat en la il·lustració 1. 

Per últim, també s’han de tenir present les tendències que poden succeir en un futur i que 
poden fer variar l’experiència turística. S’hi inclouen el canvi climàtic, els preus dels carburants 
o les noves tecnologies. 

Il·lustració 1. Model push-pull factors en el drive tourism 
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Font: Prideaux i Carson, 2011 

1.1.4  Importància de les infraestructures 

Aquest apartat que es presenta a continuació indica quins són els factors que ha de proveir una 
destinació si vol atraure aquest segment de mercat. S’ha analitzat mitjançant l’estratègia de 
l’Estat de Queensland (2012).  

A. Adequada xarxa de carreteres 

Una destinació, si vol millorar, expandir-se o adequar la seva estratègia pel drive tourism, 
necessita tenir present la qualitat de les carreteres, la seva seguretat i el correcte manteniment 
de les mateixes, a més de tenir bones comunicacions arreu de la destinació 

B. Seguretat i manteniment de les carreteres i infraestructures 

L’administració pública hi juga un rol important, ja que l’adequació i inversió en la xarxa de 
carreteres i infraestructures moltes vegades depenen d’aquesta. Es pot afirmar doncs que la 
qualitat de les carreteres, la seguretat i confort i el manteniment són els factors bàsics per la 
millora i creixement en un futur d’aquest segment de mercat. 

Cal recalcar el paper fonamental de l’administració pública al desenvolupar les rutes d’una 
manera planificada, ja que sinó pot afectar d’una manera significant a la població local. També, 

Il·lustració 2. Model del drive tourism 
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s’ha d’aconseguir el desenvolupament d’un turisme sostenible en el qual convisquin 
conjuntament població local i turistes (Hardy et al, 2002). 

Finalment, s’ha de parlar de l’anomenat road safety, és a dir, totes aquelles mesures per reduir 
els riscos i perills a les carreteres. En el motorcycle tourism és un ítem molt important a tenir en 
consideració per part de les destinacions i els governs, ja que els motorcycle tourists són un 
col·lectiu vulnerable. 

C. Correcta senyalització de la carretera  

Una bona senyalització de la carretera o les rutes, pot ajudar al turista a implicar-se en la 
destinació, situar-se, descobrir destinacions o atraccions turístiques o, fins i tot, sentir-se més 
còmode i segur. Tanmateix, un número molt elevat de senyals pot fer confús el viatge.  

Aquestes senyalitzacions esmentades anteriorment es divideixen en:  

 Senyalitzacions turístiques  

 Senyalitzacions viàries estàndards 

Les senyalitzacions turístiques són totes aquelles informacions que permeten al turista saber 
quines destinacions, atraccions turístiques o equipaments turístics poden trobar al llarg de la 
carretera que estan recorrent. Les viàries estàndards són aquelles que informen sobre la via en 
què es troben. 

A més a més, cal especificar que les senyalitzacions turístiques serveixen de complement de les 
viàries, ja que són informacions extraordinàries. 

Les senyalitzacions turístiques poden ser (Estat de Queensland, 2012): 

 Senyals que indiquen la direcció 

 Senyalitzacions d’establiments o atraccions turístiques o senyals de conducció per 
turistes. 

 Senyals de fronteres entre estats o regions . 

 Senyalitzacions de touring routes tematitzades. 

 Senyalitzacions de serveis 

 Panells publicitaris i altres formes de propaganda. 

D. Infraestructures que es troben al llarg de la ruta 

Per assegurar el confort, benestar i comoditat de l’usuari durant l’itinerari, la destinació ha de 
tenir en compte que aquest ha de disposar d’unes àrees de descans amb diversos serveis 
bàsics. 

Totes elles haurien de tenir: serveis/equipaments públics, àrea de picnic, zona per buidar les 
aigües residuals (en el cas de les caravanes i motorhomes), barbacoes, abocadors 
d’escombraries i zones d’aigua potable. Les senyalitzacions i panells informatius són opcionals. 
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E. Allotjament 

L’oferta d’allotjament és un aspecte clau en el desenvolupament del drive tourism en una regió 
o destinació. Un gran ventall d’oferta de diverses tipologies o diverses categories permetrà al 
turista sentir-se més còmode i segur, ja que podrà escollir allò que prefereixi.  

Poca oferta o poca disponibilitat d’allotjament pot perjudicar a una destinació, ja que això 
influenciarà en les eleccions que faci el turista. 

L’Estat de Queensland (2012) exposa que aquesta tipologia turística utilitza molt les àrees 
d’acampada no comercials, és a dir, llocs on es pot pernoctar sense cap cost. Tot i que són un 
cost per l’administració, aquests espais públics s’han de mantenir, ja que sinó molta gent no 
triaria la destinació al mancar-li aquest tipus d’allotjament que busca i utilitza. 

A més a més, han creat una terminologia específica per tal de definir les diverses modalitats de 
càmping: 

 Comercials o no comercials 

 De pagament o gratuïts 

 D’acampada lliure 

Per finalitzar aquesta secció, l’esquema que apareix tot seguit (il·lustració 3) mostra el procés, o 
els diversos processos, que segueixen els turistes per escollir l’allotjament turístic que desitgen 
quan fan drive tourism. En primer lloc s’observa el conjunt de turistes que volen gaudir del drive 
tourism i totes les opcions, entre les quals buscar l’allotjament (boca orella, Internet, mapes, 
etc.). A continuació, la tipologia de transport i com es desplacen a la destinació. I finalment, la 
diversitat d’allotjaments a escollir (familiars o gent propera, tipologies de càmpings i altres 
allotjaments). 
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Font: Estat de Queensland, 2012. 

 

F. Centres d’informació per a visitants i aplicacions tecnològiques 

Els centres d’informacions per a visitants juguen un paper clau, ja que els drive tourists 
tendeixen a cercar informació no turística, volen sentir-se com si fossin locals (Taylor, 1999, 
citat per Olsen, 2002). Utilitzen aquests punts d’informació turística per descobrir secrets, 
tradicions i totes aquelles coses que els permeti allunyar-se d’un turista convencional. 

A banda d’això, creant aplicacions útils per a smartphones que informin sobre mapes, el temps 
o altres aspectes rellevants de la destinació o de la touring route en concret, poden facilitar als 
visitants el desplaçament per la zona. 

 

1.2 Motorcycle tourism 

1.2.1  Què és el motorcycle tourism? 

Des dels anys 90, l’augment d’activitats relacionades amb les motos s’ha estès mundialment i 
per a molts ha esdevingut una activitat d’oci. (Jamson i Chorlton, 2009). Per això, tot i ser un 

Il·lustració 3. Opcions d'allotjaments turístics 
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nínxol de mercat petit, diverses destinacions arreu del món han decidit apostar per aquesta 
tipologia de turisme. 

L’estat de Victòria (2013) ha definit aquesta tipologia turística:  

“És l’activitat de visitar una regió o destinació utilitzant una moto com a mitjà de transport. Poden ser 
grups o individuals, organitzats per agències turístiques o independents.” 

1.2.2  Tipus de motoristes i formes de viatjar  

Segons la tipologia de conducció escollida, els motoristes es poden classificar en on-road, és a 
dir, conducció per carreteres pavimentades, o off-road, conducció per carreteres no 
pavimentades, en terrenys naturals. 

Ara bé, quan es parla de motorcycle tourism,  generalment es refereix a on-road ja que, com 
s’ha vist anteriorment, les touring routes són rutes turístiques en carreteres pavimentades. Al 
llarg de tot el treball també s’analitza el motorcycle tourism des d’aquesta perspectiva. 

La regió de nord Ontàrio, Canadà, en el seu estudi “Understanding and attracting the on-road 
motorcycling tourism market to Northern Ontario” (2006) fa una classificació sobre les 
categories de motos que més s’utilitzen per practicar aquesta tipologia de turisme: 

 Cruisers. La moto que representa millor aquesta categoria és la Harley-Davidson. 

 Touring motorcycles. És la tipologia de moto preferida per realitzar llargues 
distàncies. Generalment són motos amb motors molt resistents, que permeten 
assolir velocitats elevades, que poden portar diversos accessoris i són còmodes. 

 Sport touring. Subcategoria d’una touring motorcycle però de caràcter més 
esportiu.  

 Adventure touring. Motos que permeten realitzar recorreguts on-road i off-road. 

Altrament, aquest mateix estudi segmenta els usuaris segons el tipus de viatge que realitzen: 

 Independent touring. Prefereixen viatjar en solitari, amb parella o amb petits grups. 
Coneixen les rutes pel boca orella o s’informen a través d’Internet. 

 Rutes guiades. Generalment hi participen aquells que volen viure noves 
experiències però que no tenen el temps o els recursos per a preparar el viatge. 

 Esdeveniments i ral·lis. Participació i trobades entre motoristes per així compartir 
les seves aficions. 

1.2.3  Perfil del turista que viatja amb moto  

Tot i que hi ha poca informació pel que fa al perfil d’aquest segment de mercat, alguns països 
pioners del motorcycle tourism han fet algun estudi. Per a poder plasmar i poder tenir una idea 
sobre quines característiques tenen i conèixer més un motorcycle tourist, s’ha pres com a 
referència les dades de l’enquesta “Travel Activity and Motivation Surveys” (TAMS), 
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qüestionaris que analitzen les activitats d’oci i hàbits de consum turístic dels americans i 
canadencs. 

Per analitzar aquest perfil de turista s’han agafat els TAMS següents: 

 TAMS 2006: U.S. Activity profile: Motorcycling While on Trips.  

 TAMS 2006: Canadian Acitvity Profile: Motorcycling While on Trips. 

A continuació es presenta una taula resum. 

PERFIL D’UNA AMERICÀ PERFIL D’UN CANADENC 

Majoria homes (58’4%), d’entre 35-54 anys. Majoria homes (62’6%), d’entre 18-24 anys i 
35-54 anys.  

La majoria casats (76’4%) i amb fills menors 
d’edat. 

Una bona part són homes solters. 

Tenen ofici o estudis i els seus ingressos 
($81.482) són superiors a la mitjana. 

Tenen estudis d’institut o menys (40’1%) però 
els seus ingressos són superiors a la mitjana 
($81.933). 

Les regions del USA on n’hi ha més són a 
Alaska, zones de muntanya, New England, 
Nord oest central, Pacífic, sud est central. 
Sobretot ciutats petites i àrees rurals. 

A tots els estats de Canadà hi ha 
aproximadament una quantitat similar de 
motoristes. 

Els anys 2004 i 2005 van viatjar més que la 
mitjana dels viatgers d’oci americans. Van 
representar el 2’4% (5.213.401 persones) del 
total del mercat americà que va viatjar 
(222.846.268).  

Van representar el 2’2% (552.204 persones) del 
total del mercat canadenc que va viatjar durant 
200-2005 (24.776.103). 

Predominen les excursions d’un dia més que 
els viatges d’una nit o més. Turisme domèstic. 

Predominen els viatges d’una nit o més. 
Turisme domèstic. 

Solen fer activitats complementàries a la 
conducció de la moto. Són activitats a l’aire 
lliure relacionades amb la natura, esports 
extrems o activitats culturals exteriors. 

Predomina la recerca d’activitats 
complementàries. Són activitats a l’aire lliure  i 
activitats relacionades amb la cultura i l’oci. 
Són més propensos a fer tours de manera 
autònoma. 

Prefereixen allotjaments que tinguin contacte 
amb la natura (càmpings, vehicles d’oci o parcs 
naturals). 

Prefereixen els càmpings i allotjaments amb 
contacte a la natura. 

El 76’9% utilitzen Internet per a preparar el seu 
viatge. 

El 56’3% utilitzen Internet per planificar el 
viatge. El 46’5% sol planificar el viatge ell 
mateix.  

Taula 2. Comparativa del perfil del motorcycle tourist canadenc i americà       
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El 52’5% ha reservat algun allotjament o el 
viatge per Internet. Tenen tendència a 
improvisar les parades i allotjaments segons 
van fent la ruta. 

Només el 33’8% ha utilitzat Internet per 
reservar el viatge o l’allotjament. 

S’informen molt a través de revistes de motor i 
automòbils, així com programes d’activitats a 
l’aire lliure o de viatges. Importància del boca 
orella. 

S’informen a través de programes de televisió, 
programes de viatges o esports o mapes. 
Importància del boca orella. 

Font: Elaboració pròpia en base els estudis TAMS 2006. 

Tanmateix, també es pot trobar un perfil de motorista en general a l’estudi “Motorcycle Tracker 
Research Project” fet per Transport Accident Comission (TAC) i dirigit per l’agència de recerca 
Sweeney Research, l’octubre de 2010 a Austràlia (Estat de Victòria, 2013). Van formar part de 
l’estudi 1.755 motoristes llicenciats. Es tractava de cercar dades sobre motoristes en general, 
no sobre la relació entre el turisme i les motos. Seguidament s’exposen les conclusions més 
rellevants. 

 El 49% dels enquestats utilitzen la moto durant el seu temps lliure i d’oci i de 
manera on-road. Contràriament, un 31% l’utilitza per desplaçar-se diàriament i un 
20% l’utilitza pel seu temps lliure i d’oci de manera off-road. 

 La proporció de temps gaudint de la conducció durant el temps lliure és similar 
entre dones i homes. Els homes representen un 48% i les dones un 54%. 

 El 55% dels motoristes tenen més de 40 anys. 

 Aproximadament el 53% dels que condueixen per Victòria tenen com objectiu 
gaudir del temps lliure de manera on-road. De manera similar, a Melbourne, la 
capital de Victòria, representa el 44%. 

A banda d’això, L’Estat de Victòria (2013) ha plasmat algunes de les característiques que 
diferencien el turistes que realitzen motorcycle tourism dels tradicionals. 

 Són més propensos a decidir a últim moment què faran. Es guien molt per factors 
com el temps favorable o les condicions per conduir. 

 Tot i que troben importants les ciutats i destinacions que visiten, la seva motivació 
principal és com arribar-hi i l’itinerari i les carreteres per les quals conduiran. 
Prioritzen divertir-se conduint: fer corbes, carreteres panoràmiques i millorar la 
tècnica sobre la moto. La sensació de llibertat. 

 Tendeixen a tenir bones feines i oficis, a més de bons ingressos. 

 Els agrada cercar nomes rutes i destinacions per les quals conduir. 

 S’informen sobre els fets que passen a la destinació, com també de les condicions 
tècniques que es trobaran a les carreteres. 
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1.2.4  Motorcycle Clubs i esdeveniments relacionats amb les motos 

En aquest apartat es farà una breu referència als clubs i associacions de motoristes i els 
esdeveniments que freqüenten. Aquest col·lectiu té tendència a l’associacionisme, com també 
a reunir-se i fer trobades entorn a les seves motocicletes. 

“Els fabricants de motos construeixen la fidelitat de la marca a través dels clubs de motocicletes, els 
quals organitzen trobades i excursions pels seus membres com també esdeveniments, com per exemple 

ral·lis i viatges. En aquestes trobades s’intercanvien informació i presumeixen de la seva marca de 
moto.” (Tourist & Travel Analyst, 2012) 

Per exemple, el club Harley Owners Group (HOG) compta amb el major número d’associats a 
clubs de motos: té per sobre d’un milió de membres, repartits en més de 100 països. 

Ara bé, hi ha diverses tipologies de clubs de motos a part d’aquells promoguts per els fabricants 
de la marca: grups d’amics, persones d’una mateixa regió que els agrada les motos, persones 
que comparteixen aficions, etc. També, hi ha diverses tipologies d’esdeveniments (excursions 
d’un dia, roadtrips, ral·lis, reunions en una localitat, carreres professionals, etc.) i en moltes 
ocasions aquests esdeveniments són trobades d’aficionats d’una marca en concret, tot i que 
també hi ha trobades on hi poden participar totes les marques en general. A tall d’exemple, a 
Ontàrio, Canadà, l’any 2013 s’hi van celebrar 83 esdeveniments o trobades relacionats amb 
motos (Ontario Motorcycle Rides, 2014). 

Tourism Company (2006) defineix els ral·lis de motos com:  

“Reunions de motoristes i motocicletes en dies i llocs específics. Normalment s’hi troben venedors, 
proveïdors i expositors especialitzats tant en motoristes com en no motoristes, i en alguns casos es duen 

a terme durant la celebració de curses de motos professionals. La majoria de gent hi passa la nit, molt 
sovint en allotjaments tipus càmping. Els ral·lis poden incloure sortides organitzades a atraccions 

turístiques importants, restaurants i parcs.” 

A més, cal tenir present que aquests ral·lis, esdeveniments i trobades de motoristes reuneixen 
moltes persones i que, per tant, aporten un impacte econòmic rellevant a les destinacions i a 
les comunitats locals. Sense anar més lluny, a Lloret de Mar s’hi havia organitzat l’esdeveniment 
“Hardy Butts”, una trobada que reunia més de 7.000 motos d’estil custom i més de 20.000 
visitants, i que es celebrava a principis de juny, durant l’època de temporada baixa (Lloret 
Turisme, 2010).  

1.2.5  El sector privat i els productes biker-friendly 

Tot i que el motorcycle tourism és un nínxol de mercat, hi ha diverses empreses per tot el món 
que operen amb aquest segment de mercat. Es troben diverses agències de viatges i operadors 
turístics especialitzats en les motos. Aquestes s’especificaran i mostraran al llarg de les anàlisis 
de les destinacions. Convé però fer referència als productes biker-friendly. 

Els productes biker-friendly, també anomenats rider-friendly o motorcycle-friendly, són tots 
aquells productes i serveis especialitzats i que mostren interès pels motoristes. Així doncs, 
ofereixen serveis orientats i pensats per a ells i per a la moto, com per exemple aparcaments 
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privats o equipaments per a rentar les motos.  Solen ser allotjaments, però també s’hi inclouen 
establiments de restauració o destinacions.  

La companyia d’hotels “Best Western”(2014), familiaritzada amb l’oferta d’aquesta tipologia de 
producte amb més de 1.200 hotels rider-friendly a nivell mundial, ho defineix de la manera 
següent:  

“Una empresa rider-friendly proveeix serveis únics als motoristes, incloent-hi una tovallola en el 

moment de fer el check-in o una àrea amb els accessoris necessaris per rentar la motocicleta, per 
exemple.” 
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2. Anàlisi de les destinacions 

Un cop presentat el tema a nivell teòric, en aquesta secció s’analitzen tres destinacions, 
diverses entre elles i cada una d’un continent diferent (Amèrica, Europa i Oceania), que aposten 
per esdevenir referents del motorcycle tourism: el Grossglockner (Salzburg, Àustria), Ontàrio 
(Canadà) i Victòria (Austràlia). Per observar com estudien i treballen per aquest segment de 
mercat s’ha creat un esquema amb els mateixos ítems per totes tres destinacions i s’ha 
comparat a través d’una touring route rellevant de la zona. Aquests ítems s’han escollit a partir 
de la literatura trobada sobre el tema i de les estratègies aplicades sobre aquesta tipologia de 
turisme, és a dir, es compara tot el que s’ha plasmat en el marc teòric amb les destinacions 
elegides. 

 

2.1 Grossglockner, Salzburg (Àustria) 

El Grossglockner és la muntanya més alta d’Àustria amb 3.798 metres per sobre del nivell del 
mar i una de les més rellevants dins el sistema muntanyós dels Alps orientals. Es troba situada a 
l’estat de Salzburg, dins del perímetre del Parc Natural Nacional del Hohe Hautern, i també és 
un pas de muntanya que connecta l’estat Salzburg amb el de Caríntia. Cal indicar que Salzburg 
té una superfície total de 7.154,23 km2 i un total de 529.066 habitants, mentre que Caríntia té 
una superfície de 9.535,97 km2 i un total de 556.173 habitants, pocs habitants si es compara 
amb els vuit milions aproximadament de persones que viuen a Àustria (Statistics Austria, 2013). 

La construcció de la carretera alpina a Grossglockner es va fer durant els anys trenta i va obrir 
oficialment les seves portes l’any 1935. No obstant això, durant els anys de la Segona Guerra 
Mundial, la carretera va patir danys, així com també una important disminució del nombre de 
visitants. Durant els anys successius, la carretera va ser modernitzada i es van ampliar els 
serveis i capacitats. Per conseqüent, i gràcies a les constants millores, la destinació ha pogut 
assolir un major impacte i el número de visitants ha pujat notablement. 

Actualment, han optat per diversificar l’oferta turística i el visitant disposa de diferents opcions 
per escollir: gastronomia, vacances en família, passejades en bicicleta, esports de neu, motos, 
etc. Això sí, l’element principal és l’entorn natural.  

Pel que fa al motorcycle tourism, s’ha escollit aquesta destinació com a exemple de destinació 
europea que aposta per aquest perfil de visitant. També s’ha tingut en compte la similitud que 
presenta amb la destinació Costa Brava: la carretera alpina del Grossglockner té 
aproximadament 50 quilòmetres de recorregut, és a dir, no abasta grans distàncies en 
comparació amb Ontàrio o Victòria (les altres dues destinacions analitzades). Els apassionats de 
les motos poden gaudir de la carretera alpina admirant i contemplant el gran i atractiu entorn 
natural. Disposen d’infraestructures i serveis orientats exclusivament per aquest tipus de 
visitants. 

A continuació, es detalla la destinació i s’expliquen tots els punts forts per els quals ha 
aconseguit un correcte posicionament dins d’aquesta tipologia turística a nivell europeu. 
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2.1.1  Projectes i plans estratègics efectuats per la destinació 

La carretera alpina de Grossglockner té un funcionament diferent al de les altres destinacions 
que es detallen més endavant, pel fet que forma part de l’empresa turística “Grossglockner 
Hochalpenstrassen AG” (GROHAG), una empresa encarregada de la gestió de carreteres alpines 
i els equipaments turístics que s’hi troben, des de les botigues fins els aparcaments. En altres 
paraules, la carreteres alpines que en formen part són carreteres privades, i s’ha de pagar una 
tarifa per poder entrar i gaudir de les instal·lacions.  

Aquesta societat va ser fundada l’any 1931 i des de llavors diverses carreteres alpines dels 
estats de Salzburg i Caríntia s’hi han anat adherint. Avui dia les carreteres alpines i atraccions 
turístiques que hi estan afiliades són les següents: 

Carretera Alpina del Grossglockner.  Va ser la primera carretera que en va formar part i en 
l’actualitat és la més freqüentada per visitants. La 
informació es troba a grossglockner.at. 

Carretera Alpina de Gerlos Situada a l’estat de Salburg, la carretera alpina de 
Gerlos disposa de 12 quilòmetres en plena natura. Es 
detalla més informació a gerlosstrasse.at. 

Carretera de Nockalm A la pàgina nockalmstrasse.at es pot consultar tota la 
informació entorn a la carretera alpina de 34 
quilòmetres. 

Carretera Alpina Villach Es troba situada a l’estat de Caríntia i té un total de 16 
quilòmetres i mig. La pàgina web és villacher-
alpenstrasse.at. 

Carretera panoràmica de Goldeck És una carretera panoràmica de 14 quilòmetres i mig 
situada a l’estat de Caríntia. La informació es troba a 
la pàgina de la carretera de Nockalm. 

WasserWunderWelt de Krimml També anomenat “El país de les meravelles de 
l’aigua”, són uns salts d’aigua que es troben a 
l’interior del parc natural Hohern Hautern. La 
informació està a la web de la carretera alpina de 
Gerlos. 

Font: Elaboració pròpia en base a Salzburgwiki, 2012. 

El finançament de l’empresa prové del capital que rep del BMF (Bundesministerium für 
finanzen), l’estat de Salzburg i l’estat de Caríntia. Segons dades del 2012, el capital va ser: 

 BMF, 11.481.860€, un 79% del total. 

 Salzburg, 1.526.070€, un 10’5%del total 

 Caríntia, 1.526.070€, un 10’5% del total. 

Taula 3. Carreteres de la “Grossglockner Hochalpenstrassen AG” 
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Per tant, convé remarcar que aquesta empresa rep finançament per part dels organismes 
públics per així assegurar la viabilitat i les condicions de les carreteres. Durant aquests últims 
anys, han basat els seus esforços en la gestió ambiental i el seu equilibri natural, així com també 
l’ampliació i diversificació de l’oferta turística de les carreteres alpines que en formen part. 

D’una altra banda, pel que fa a les dades turístiques, primerament es comença per les d’Àustria 
i dels estats de Salzburg i Caríntia. Llavors s’especificaran les dades que afecten a la carretera 
alpina de Grossglockner. 

Amb referència al país en general, segons la UNWTO, l’any 2012 Àustria va rebre 24,151 milions 
de turistes internacionals que van realitzar segons “Statistics Austria” 131 milions de 
pernoctacions. D’aquest total, 6.269.126 turistes visitaren la regió de Salzburg i van fer un total 
de 25.240.409 pernoctacions amb una mitjana de 4 nits. També cal indicar que l’estat de 
Salzburg es situa en segona posició, només superat pel Tirol que va tenir 9.897.584 visitants, i 
en tercera posició es troba la capital Viena amb 5.604.522 visitants. L’estat de Caríntia va rebre 
2.823.826 visitants que van fer 12.627.299 pernoctacions, una estadística que sorprèn ja que es 
col·loca en la cinquena posició pel que fa a visitants, però en tercera posició quant a 
pernoctacions, darrera de Salzburg. 

Pel que fa a les estadístiques del Grossglockner, a la pàgina web oficial de la destinació s’indica 
que cada any unes 900.000 persones visiten la carretera alpina i, d’aquest total, uns 70.000 en 
són motoristes. Actualment, la Carretera Alpina del Grossglockner forma part del TOP 7 de les 
atraccions turístiques més importants de Salzburg. 

2.1.2  Producte i ruta elegida 

La carretera alpina del Grossglockner és una ruta de 48 quilòmetres que condueix al visitant fins 
el cor del Parc Natural Nacional de l’Hohe Hautern, el pic més alt de la muntanya Grossglockner 
i la glacera Pasterze. La descriuen com el lloc pels enamorats de la natura i aquells que 
condueixen per plaer. 

Durant l’itinerari, l’usuari pot contemplar vistes panoràmiques d’alta muntanya a 2.054 metres 
del nivell del mar. A més, al llarg de la carretera s’hi troben punts d’informació turística amb 
detalls interessants sobre la muntanya, així com també la flora i la fauna. També, a la Casa 
Alpina Naturschau, a 2.260 metres, s’hi pot visitar una exposició sobre el parc natural. 

Des de la seva pàgina web principal el visitant pot cercar diversa informació, ja que està dividida 
segons segments de mercat: cicloturisme, famílies, autobusos, motos i automòbils d’època. 
Com es pot observar, la majoria enfocats al drive tourism. Aquest fet origina que l’oferta 
s’adeqüi a les necessitats d’aquesta tipologia turística. 

Finalment, abans de parlar específicament sobre el motorcycle tourism, cal indicar també tots 
els recursos turístics que formen part de la carretera alpina: 

 Fuscher Törl (2.428 metres) és una plaça commemorativa a l’arquitecte Clemens 
Holzmeister. Gran vista panoràmica. 

 Itinerari per a excursionistes: “Sender dels celtes, dels romans i de fronteres.” 
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 Centre de visitants “Kaizer-Franz-Josef-Höhe” (2.369 metres), quatre pisos per 
aprendre sobre el gel i les glaceres. 

 Sender Gramsgruben, itinerari panoràmic. 

Pel que fa al motorcycle tourism, tota la informació ha estat extreta de la pàgina oficial de la 
carretera alpina, de la pàgina oficial de turisme de l’estat de Caríntia que té un apartat 
especialitzat per a motoristes, a més d’una eina interactiva per cercar rutes 
(motorrad.kaernten.at) i una aplicació per smartphones, i de la pàgina web de l’estat de 
Salzburg, que tot i que és més difícil de cercar, també es troba informació quant a rutes a 
realitzar per la regió, consells i establiments per a motoristes. 

Abans d’introduir la ruta escollida, es mostra un mapa del país on es pot observar la situació 
dels estats de Salzburg i Caríntia, tots dos encerclats, i un signe que representa el 
Grossglockner. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del mapa d’austria.info. 

Tot seguit, es presenta una imatge on s’indica la ruta que s’analitza en aquest apartat. Aquesta 
comença en el poble de Bruck (a la part inferior a la dreta) i segueix fins el següent punt, que 
està marcat en groc, que és on es troba l’entrada a la carretera i, per tant, on es paga la tarifa 
per poder-hi circular. Es va seguint tot l’itinerari que està marcat en vermell fins arribar a la 
glacera Pasterze i al cim del Grossglockner, ambdós marcats amb una circumferència. Durant el 
recorregut, el motorista disposa de serveis orientats exclusivament per a ell: 

 “Biker’s point”. Punt de trobada i d’informació al Grossglockner, Aparcament 
reservat per a motocicletes al Pic Edelweiss. 

 Aparcament especial per a motocicletes a totes les atraccions turístiques que hi ha 
repartides per la carretera alpina. 

 Caixes fortes gratuïtes per als motoristes per guardar els cascos i totes les 
pertinences. 

 Informació sobre allotjaments biker-friendly. 

Mapa 1. Situació del Grossglockner en el context d’Àustria    
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 Reducció de la tarifa i descomptes a la resta de les carreteres alpines. 

 Utilització a les carreteres de paviments adequats i que assegurin el confort del 
motorista. 

 Desenvolupament d’un programa de substitució de baranes per protegir millor als 
conductors. 

 
Font: grossglockner.at 

2.1.3  Serveis i infraestructures enfocats al motorcycle tourism 

A. Estat de les carreteres, senyalització i condicions climatològiques 

Degut a les condicions climatològiques adverses de la zona, durant els períodes més freds la 
carretera del Grossglockner només resta oberta els mesos i horaris següents: 

 1 de maig- 15 de juny de 6h a 20h. 

 16 de juny- 16 setembre de 6h a 21.30h. 

 17 de setembre – inici de novembre de 6h a 19.30h. 

Altrament, per accedir a la carretera alpina, l’usuari ha de pagar una tarifa que inclou l’entrada, 
la utilització de tots els serveis, punts d’informació i exposicions, i dret a fer servir els diversos 
aparcaments que s’hi troben. A més, al pagar l’entrada es contribueix en la gestió i 
manteniment de la carretera i del parc natural. Seguidament, es presenten els preus pels 
motoristes. 

 

 

Il·lustració 4. Carretera Alpina del Grossglockner 
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TIPOLOGIA DE TARIFA PREU per motocicleta 

Tiquet d’un dia 24€ 

Tiquet d’un dia per vehicles elèctrics 17’50€ 

Càrrec extra d’un segon dia (a escollir si es vol un altre dia de 
l’any però ha de ser el mateix vehicle) 

10€ 

Tiquet de 30 dies 41€ 

Tiquet de temporada 92€ 

Tiquet d’anada i tornada 31€ 

Font: grossglockner.at, 2014. 

A banda d’això, els motoristes disposen del “Tour-ticket”, un bitllet que inclou un dia a la 
carretera alpina del Grossglockner, un a la carretera alpina de Gerlos i un a la carretera alpina 
de Nockalm. Aquest bitllet té un preu de 31’50 euros si es compra a l’entrada d’una d’aquestes 
carreteres, o bé es pot comprar amb antelació a un preu de 27’50 euros. També permet la 
compra d’un bitllet amb reducció de preu a la carretera alpina de Villach. 

Per acabar, en referència a la senyalització, no s’ha trobat una senyalització específica per 
designar la carretera alpina. Si que s’indica a través de senyalitzacions viàries que especifiquen 
el quilometratge, però no la carretera com a tal. 

B. Allotjament i restauració durant la ruta 

Hi ha diverses opcions d’allotjament en la zona de Salzburg i Caríntia, molts d’ells pròxims a la 
carretera del Grossglockner. A través de la pàgina web de l’estat de Caríntia enfocada al 
motorcycle tourism, es proposen una sèrie d’allotjaments, des d’hotels fins a càmpings o 
apartaments, que disposen de serveis exclusius per a motoristes. 

L’estat de Caríntia assegura que els allotjaments especialitzats per a motoristes tenen serveis 
únics per a ells: 

1. Allotjaments amb el criteri “standard”: 

Competència en el motorcycle tourism; aparcament cobert i tancat amb clau; sala amb 
calefacció; materials, eines, recanvis i estris de neteja; informe meteorològic diari; zona de 
rentat i neteja a l’allotjament o a una gasolinera propera; menjar per emportar; carpeta amb 
informació i rutes; rutes amb GPS disponibles gratuïtament a motorrad.kaernten.at. 

2. Allotjament amb el criteri “premium”: 

Tots els anteriors i a més: venda de bitllets i ofertes per a les carreteres alpines; 
acompanyament d’una visita guiada d’un dia amb clients que facin una estada d’una setmana o 
més dies; ajuda i assessorament per a planificar les rutes; paquets turístics relacionats amb el 
motorcycle tourism; wifi i Internet disponible; servei de bugaderia; consigna per a guardar 
l’equipatge en el cas d’estades de molts dies; suport en cas d’avaria. 

Taula 4. Tarifes per motoristes a la carretera del Grossglockner 
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De manera paral·lela també hi ha alguns portals d’Internet especialitzats en allotjament biker-
friendly per la zona d’Àustria i els Alps, tots ells recomanats des de turisme de Salzburg. Els més 
interessants són els següents: 

 “Motorrad Hotels in den Alpen” (MOHO)  

Ofereix un gran ventall d’allotjaments per a motoristes pensant també amb els altres interessos 
que tenen i la tipologia de motorista que són. Per exemple, allotjaments de molta categoria, 
Spa i descans, motocicletes i família, enduro, etc. Tot ells es troben a la zona dels Alps. També, 
suggereixen rutes i indiquen allotjaments que s’hi troben propers. La carretera alpina de 
Grossglockner coopera amb aquesta empresa. 

 “Landhotels Österreich” 

Pàgina web on mostren tots els hotels que hi estan adherits segons els diversos segments de 
mercat. En relació amb el motorcycle tourism, juntament amb l”Austrian Motorist Association” 
(ARBÖ), publiquen tots els allotjaments i informacions per poder viatjar pel país en moto. Els 
hotels associats han de complir un criteris específics. 

Respecte la restauració, el  visitant disposa d’establiments al llarg de la carretera i els pobles 
propers. A la mateixa pàgina web del Grossglockner hi ha informació detallada, però no es fa 
referència si són biker-friendly o no. 

C. Serveis de manteniment 

1. Tallers mecànics i botigues de motos i equipament  

A causa dels imprevistos que poden sorgir al llarg de les rutes, les pàgines oficials de turisme 
dels estats de Salzburg i Caríntia tenen publicats llistats amb totes els tallers mecànics o 
botigues de motos que hi ha per la zona i segons la marca en la qual estan especialitzats. 

També, s’informa dels clubs d’automòbils austríacs amb els que es pot contactar en cas d’avaria 
o qualsevol problema: l’ARBÖ i l’ÖAMTC. 

2. Gasolineres i àrees de descans 

Al contrari que les altres destinacions escollides, no es pot informar dels punts on es troben les 
gasolineres o àrees de descans. El mapa interactiu de Caríntia mostra moltes opcions, però no 
aquesta en concret. 

D. Consells i normatives de circulació a la destinació 

Aquest apartat es divideix en dues parts: les normes específiques de la carretera alpina del 
Grossglockner i aquelles generals d’Àustria.  

En primer lloc, la normativa de la carretera alpina s’ha redactat en conjunt amb la 
Grossglockner Hochalpenstrassen AG, la policia estatal i “Austrian Road Safety Board”, Es 
demana respecte per la natura, com també pels altres usuaris. Les normes principals es troben 
a la pàgina web de la carretera alpina. 

En segon lloc, quant a les normes principals que es recomanen des dels governs dels estats i del 
país són: respectar els límits de velocitat (50km/h a les ciutats, 130 km/h a les autopistes i 100 
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km/h a les carreteres); les motos han de tenir les llums enceses sempre; es recomana portar 
jaquetes reflectants; només es permet utilitzar mòbils amb mans lliures; és obligatori dur 
l’adhesiu que indica que el vehicle pot circular per les autopistes, aquest es pot comprar a 
diversos llocs i té un cost de 12’40€ per dos mesos i un cost de 4’90€ per deu dies, però cal 
informar-se’n prèviament. Aquestes normes es troben a les pàgines de turisme de la destinació. 

2.1.4  Promoció i oferta complementària  

A. Organismes que promouen el motorcycle tourism 

Les formes de promoció que utilitzen els organismes públics dels estats de Salzburg i Caríntia 
són majoritàriament accions dutes a terme a través d’Internet. Abans, cal fer referència que 
aquest apartat s’ha analitzat tenint en compte el producte en general en les destinacions de 
Salzburg i Caríntia, no s’ha tingut en compte només el Grossglockner. 

En primer lloc, pel que fa a “Salzburgerland Tourismus”, es podria afirmar que és la DMO de la 
destinació on es troba la carretera alpina de Grossglockner que menys promoció fa i menys 
interacció crea amb el motorista. A la pàgina web es poden trobar rutes suggerides i alguns 
consells i informacions pràctiques, però no dóna l’opció de crear o simular els propis itineraris. 
Dóna més èmfasi a altres tipologies de turisme, fet que dificulta trobar l’apartat orientat al 
motorcycle tourism. 

De manera paral·lela, l’estat de Caríntia ha dissenyat una pàgina web especialitzada en 
motorcycle tourism per la regió. Des de la mateixa pàgina web de la destinació, el turista pot 
escollir l’opció “motorrad”. En aquest espai virtual el motorista disposa de molta informació, 
notícies actuals, consells pràctics com també una eina interactiva per crear els recorreguts i 
cercar les infraestructures que s’hi troben. A banda d’això, també ofereix la possibilitat que la 
persona que ho desitgi pugui rebre de manera gratuïta per correu postal una guia turística de la 
destinació, anomenada ”Carinthia, motorbiker’s paradise”. Aquesta guia detalla les rutes amb 
coordenades GPS, està especialitzada en allotjaments per a motoristes i s’ofereix amb anglès, 
francès o italià. Tot aquest producte que ha creat Caríntia entorn el motorcycle tourism s’ha 
dissenyat a partir del projecte “ARGE Motorraldland Käntern” l’any 2006. L’objectiu d’aquest 
projecte és oferir un producte atractiu i competent pels amants de les motos a través de la 
creació d’una potent xarxa d’allotjaments, l’elaboració de rutes i mapes en diversos idiomes, 
descomptes en les autopistes, etc. Les empreses del sector que en volen formar part han de 
pagar una quota anual i, a canvi, aquest organisme els promociona en campanyes publicitàries, 
elabora mapes i altres materials i els representa en fires i esdeveniments. 

D’altra banda, tot i que la carretera del Grossglockner rep el suport dels estats esmentats 
anteriorment, l’empresa que la gestiona dissenya i aplica les seves pròpies accions per a 
promoure la carretera alpina. A través de la seva pàgina web, l’usuari pot consultar l’apartat 
dirigit al motorcycle tourism. A més a més, convé subratllar el projecte anomenat “Motorcycle 
Heaven” que ideà l’empresa, enfocat a la carretera alpina Grossglockner, l’any 2003, a 
l’observar que la zona era molt freqüentada per motoristes. L’objectiu era oferir al motorista 
més serveis, més confort i més seguretat perquè poguessin gaudir més de l’experiència. A les 
diferents pàgines web de les carreteres es poden observar totes les millores que s’han fet a 
partir d’aquesta iniciativa. Gràcies a la magnífica resposta per part dels usuaris, el projecte va 
continuar i a l’any 2004 s’hi van adherir més carreteres alpines (Nocklam, Gerlos i Villach). 
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Aleshores es va publicar una guia amb molta informació sobre les carreteres incloses en el 
projecte. Es pot rebre via correu postal, sense cap càrrec, o es pot descarregar gratuïtament des 
de les pàgines web de les carreteres alpines. Ara bé, només s’ha editat en alemany. 

B. Oferta per part del sector privat 

La zona dels Alps i les carreteres escoceses són dos dels destins europeus més recurrents i més 
populars pels que practiquen motorcycle tourism. Aquest fet es pot observar en l’oferta de 
tours i paquets turístics que ofereixen les empreses que organitzen viatges i rutes en moto. Hi 
ha diverses empreses que es dediquen a aquesta tipologia de viatge, tant a nivell europeu com 
a nivell internacional. Ara bé, en aquest apartat s’han buscat les empreses austríaques més 
interessants o aquelles que enfoquen el seu producte sobretot en els Alps. 

1. Motorbike Holidays 

És la mateixa empresa que s’ha nomenat anteriorment de Motorbike Hotels (MOHO). Però en 
aquest cas tenen un apartat on es comercialitzen viatges i paquets turístics. 

2. Edelweiss bike travel 

L’empresa Edelweiss es va crear l’any 1980 i tenen l’oficina central a Àustria, a més de diverses 
oficines arreu del món. Ofereix viatges a nivell internacional i també segmentats segons 
marques de motos. 

C. Esdeveniments i clubs d’aficionats de la destinació 

En aquest apartat s’han cercat els esdeveniments més importants que es realitzen en localitats i 
zones properes a la ruta analitzada. Tal i com es pot observar, cada un d’ells està enfocat en 
una tipologia de moto en concret i estan organitzats per clubs que tenen la seu o són de les 
zones on s’organitza l’esdeveniment. Aquesta informació s’ha extret de la guia que ofereix la 
destinació pels motoristes. 

1. Biker Mania 

Esdeveniment de quatre dies destinat a entusiastes i aficionats de les Harley Davidson. Es duu a 
terme cada any a finals de maig (29 de maig a l’1 de juny 2014) a la localitat Saalbach 
Hinterglemm (Salzburg). S’hi realitzen diverses activitats com per exemple festes a l’aire lliure, 
excursions, shows o partides de pòquer a l’Alpine Palace Card-Casino. L’any 2008 s’hi van 
inscriure 8.000 motos. 

2. BMW Mountain Days 

Esdeveniment de cap de setmana que s’organitza la primera setmana de juny de la població de 
Kaprun (Salzburg) pels aficionats de les BMW. Durant el cap de setmana s’organitzen excursions 
guiades, festes amb música en directe i espectacles. 

3. Gollinger Bike Weekend  

El Bike Weekend és un esdeveniment de dos dies a la localitat de Golling (Salzburg) organitzat 
pels MC Devils-Dragons, un club d’aficionats austríacs. A més, per la resta de dies el club té un 
local nocturn anomenat Devils Corner. Des de la seva pàgina web es poden trobar els enllaços 
de tots els clubs més propers.  
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4. Tridays 

El Tridays és un esdeveniment dirigit als entusiastes de la marca de motos Triumph. Es celebra 
cada any a finals de juny, enguany del 19 al 22 de juny. Des de fa vuit anys s’organitza en el 
poble de Neurkirchen, a l’estat de Tirol. Es realitzen excursions guiades, curses, exhibicions i 
cada any s’hi poden comptabilitzar uns 25.000 seguidors. Es pot contactar amb una empresa 
que organitza rutes amb Triumph, IMM Rent & Tours, perquè t’organitzin la ruta per arribar fins 
a la destinació. 

 

2.2 Ontàrio, Canadà 

En bona part dels Estats Units i en bona part de les províncies del Canadà, el motorcycle tourism 
és un segment de mercat popular, que aporta beneficis i que està creixent cada cop més (Ken 
Aiken, 2011). Per això, en l’actualitat, moltes regions d’aquest continent estant duent a terme 
accions per a captar més clients d’aquest mercat potencial. 

En aquest apartat s’ha escollit la regió d’Ontàrio com a exemple de destinació que actualment 
està treballant i apostant fort per atraure més visitants i turistes interessats en aquesta 
tipologia de turisme.  

Ontàrio és la província més poblada de Canadà amb 13 milions d’habitants (Statistics Canada, 
2014) i on es troba la capital del país, Ottawa. Està situada a la part més meridional del país, 
fent frontera amb els Estats Units, i és la segona província més gran del Canadà pel que fa a 
superfície (1.076.395 km2). 

Amb l’eslògan “Yours to discover”, Ontàrio convida a tothom a gaudir d’una experiència única a 
través d’infinitat d’opcions a escollir: famílies, amants de la natura, jugadors de golf, amants 
dels esports d’aventura i de motor, persones que busquen relaxar-se i gaudir del benestar, 
amants de la gastronomia i, fins i tot, amants de la pesca. Diversitat de perfils que tots ells 
poden formar part del dia a dia d’aquesta província. 

Pel que fa a l’oferta dels esports de motor, el motorcycle tourism hi juga un paper important. El 
turista pot gaudir de molta llibertat gràcies a la quantitat d’opcions entre les quals poden 
escollir: autopistes amb llargues distàncies per recórrer, carreteres secundàries amb vistes 
panoràmiques, carreteres rurals o vies urbanes dins de les ciutats.  

Han optat per segmentar la pàgina de turisme del govern de la regió per productes oferts. Així 
doncs, una persona que vol desplaçar-se a la destinació i visitar-la amb moto pot trobar molt 
fàcilment un apartat anomenat “Recreational Motorsports” i un subapartat anomenat 
“Motorcycle touring”, que ja el trasllada directament a una pàgina web pensada expressament 
per al seu perfil. En aquest lloc web, el turista pot documentar-se sobre les diverses zones a 
visitar, pot escollir allotjament, així com també programar i crear la seva pròpia ruta. Però 
mirant-ho des dels ulls de la destinació, com s’han fet seva aquesta tipologia de turisme? Com 
han desenvolupat aquest producte? Quins stakeholders hi participen? Quines són les eleccions 
que han tingut en compte per posicionar-se a nivell mundial?  
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2.2.1  Projectes i plans estratègics efectuats per la destinació 

La província d’Ontàrio està preparant el terreny per aconseguir una indústria del turisme més 
forta i competitiva. Per això, basant-se amb les recomanacions d’un projecte que van realitzar 
l’any 2009, “Discovering Ontario: a report on the future of tourism”, el Ministeri de Turisme, 
Cultura i Esport va establir 13 regions turístiques. A cada una d’elles hi creà una organització 
turística regional, una Destination Marketing Management Organization (DMMO). Cada 
organització és independent però totes juntes cooperen per equipar millor la destinació i 
atraure més visitants.  

La destinació va estudiar els mercats potencials que podien atraure, així com també els 
productes turístics que necessitaven reforçar i desenvolupar. Pel que fa als mercats potencials, 
l’estudi “Ontario Tourism Market Assesment Research Study” de l’any 2009 indica que la 
destinació es volia centrar en: 

 Turisme domèstic. Sobretot els de la pròpia província d’Ontàrio i la província de 
Quebec. 

 Estats Units, país veí. Sobretot els estats que toquen a la frontera amb Canadà. 

 Altres mercats. Actualment els turistes més presents són del Regne Unit, Alemanya i 
França, però són conscients que en un futur pròxim hauran de donar més èmfasi a 
mercats com el xinès, el brasiler, l’indi, el mexicà o el Sud Coreà ja que són els 
turistes provinents dels països emergents. 

A dia d’avui, revisant les dades turístiques del país i de la regió, es poden observar els resultats 
següents (cal indicar que les dades més generals s’han extret del la UNWTO, així com també de 
la pàgina d’estadística de Canadà, i que les dades més específiques respecte al motorcycle 
tourism s’han extret de la pàgina del Govern de la regió d’Ontàrio). 

D’una banda, pel que fa a referències del país en general, segons dades de la “UNWTO Tourism 
Highlights 2013”, l’any 2011 Canadà ocupava la 18ª posició en el rànquing mundial de països 
amb més arribada de turistes internacionals i l’any 2012 va tenir 16 milions de turistes 
internacionals. Ara bé, cal especificar que segons dades de Statistics Canada, des de l’any 2000 
el nombre de visitants ha disminuït un 20%. 

Els turistes que més van creuar la frontera segons Statistics Canada l’any 2012, venien dels 
Estats Units amb un total de gairebé 12 milions, seguit del Regne Unit amb 597.000, França 
amb 423.000, Alemanya amb 277.000 i Xina amb 273.000. Altres mercats que van tenir una 
forta presència van ser l’australià, el japonès, el sud Coreà, l’indi o el mexicà. 

Seguidament, pel que fa a la província d’Ontàrio, cal donar rellevància a les dades que es 
presenten a continuació: 

1. Nombre total de turistes a Ontàrio 

D’aquests 16 milions de turistes a Canadà esmentats anteriorment, la província d’Ontàrio va ser 
la que en va rebre més. 
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Pel que fa a arribades internacionals, un total de 7.651,8 (un 3’4% més respecte l’any anterior), 
seguit de British Columbia amb 4.282,3, Quebec amb 2.884,4, i Alberta amb 1.523,9.  
Seguidament, els turistes provinents dels Estats Units van ser 5.885,1 (un 5% més que l’any 
anterior), seguit de British Columbia amb 2.940,9, Quebec amb 1.793,5 i Alberta amb 818,2. 

2. Viatgers que van creuar la frontera l’any 2013: 

 Altres continents: 1.926.122. 

 Estats Units: 11.185.671. 

 Total: 13.111.793. 

Tot i així, les dades continuen mostrant que el turista amb més presència és el domèstic amb un 
66’7%, seguit d’un 13’9% d’americans, un 11’6% de turistes internacionals i un 7’8% que arriben 
de la resta de províncies del Canadà. Ara bé, cal fer especial èmfasi en una dada: els que gasten 
més a Ontàrio són els americans amb un 42% del total. 

3. Viatge d’un dia o diverses nits a la destinació: 

L’any 2013, 4.504.146 turistes dels Estats Units, un 6’3% menys que l’any anterior, van visitar la 
destinació durant només un dia, per contra 5.229.414 turistes del mateix país van fer una 
estada d’una o més nits a Ontàrio. 

D’altra banda, 1.608.597 turistes internacionals, un 2’4% més respecte l’any anterior, van fer 
una estada d’una o més nits, en contraposició als 79.021 turistes internacionals, un 10’9% més 
que l’any anterior, que només hi van passar un dia. 

Quant al motorcycle tourism, el Govern de la Província d’Ontàrio publicà l’any 2008 uns estudis 
de mercat, els anomenats “Travel Activities and Motivations Surveys” (TAMS) sobre les 
activitats que duien a terme els turistes que visitaven la província, basant-se en els visitants 
americans i els propis del país durant els anys 2004-2005. 

A la taula que es presenta a continuació es pot observar la segmentació d’activitats a l’aire 
lliure que ha fet la destinació, i el percentatge que representa cada una en el total de l’oferta 
turística. Els turistes es divideixen en: turistes que han fet un viatge per plaer a la destinació 
Ontàrio i totals de turistes que fan un viatge de plaer a Canadà. 

 Viatgen per plaer a 
Ontàrio 

Total de turistes que 
viatgen per plaer a 

Canadà 

Mida del mercat 2.942.654 11.270.808 

Activitats aquàtiques 52’8% 48’4% 

Observació de la fauna 49% 43’1% 

Navegar amb vaixell i 
natació 

44% 38’9% 

Taula 5. Activitats a l’aire lliure realitzades pels canadencs en els viatges 
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Senderisme i escalada 40’8% 35’1% 

Esport individuals i jocs 
de taula 

24’2% 21’7% 

Pesca 23’3% 23’6% 

Golf 20’3% 17’7% 

Exercici i jogging 20’1% 15’5% 

Ciclisme 18’1% 14’6% 

Esquí i snowboard 17’5% 14’7% 

Patinatge 15’7% 12’7% 

Esquí de muntanya 13’5% 10’6% 

Esports d’equip 12% 10’9% 

Surf i altres 7’9% 6’1% 

Equitació 5% 5% 

Caça 4’9% 5’8% 

Motociclisme 4’1% 3’5% 

Submarinisme i altres 3’5% 2’5% 

Activitats a la natura 2’6% 2’3% 

Esports extrems de 
caiguda lliure 

2% 1’3% 

Font: Estudis TAMS, 2006. 

Tal i com mostra la taula, el motorcyclicle tourism com a experiència principal es situa en la 18ª 
posició. Dels 2.942.654 canadencs que van realitzar un viatge de lleure a Ontàrio, un 4’1%, és a 
dir, 120.649 persones, van afirmar que el seu propòsit principal era gaudir de la destinació a 
través d’aquest producte. En comparació amb les dades del mercat americà, el motociclisme es 
posiciona a la 20ª posició i les dades són les següents: 

 Viatge per plaer a 
Ontàrio 

Total de viatgers que 
viatgen per plaer 

Mida del mercat 14.067.041 170.510.241 

Motociclisme 3’6% 3’1% 

Font: Estudis TAMS, 2006. 

Per finalitzar, es desconeixen dades i  estudis sobre l’impacte d’aquest producte quant als 
turistes internacionals que visiten la destinació. 

Taula 6. Activitats a l’aire lliure realitzades pels americans en els viatges 
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2.2.2  Producte i diversitat de rutes 

Ontàrio és un territori molt extens, amb quilòmetres i quilòmetres de carreteres que connecten 
totes les regions de la província, i un lloc idoni per a desenvolupar el producte motorcycle 
tourism gràcies a la diversitat de paisatges i accidents geogràfics. A partir d’aquí, Ontàrio ha 
preparat i connectat el territori formant un gran ventall de rutes per escollir, totes elles dotades 
d’infraestructures i serveis que s’adapten als diversos perfils. 

Per a facilitar la situació al motorista, les rutes estan emmarcades dins de deu grans àrees, tal i 
com es pot observar en el mapa 2. La taula 7 és la llegenda del mapa. Cada número que apareix 
en el mapa s’associa a una regió o àrea que ofereix productes de motorcycle tourism. 

Finalment, com s’ha explicat a l’apartat anterior, cada regió d’Ontàrio disposa d’una DMMO. 
S’ha de tenir present que aquestes són també les encarregades de desenvolupar aquest 
producte a la seva zona i és per això que hi ha regions que tenen el producte més evolucionat i 
més ben preparat que d’altres. Algunes s’han unit i cooperen per crear itineraris en comú i 
promocionar-los conjuntament, com és el cas sobretot de la part del nord. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del mapa del Govern de Canadà. 

ÀREA OBSERVACIONS                                     

1.Ride Lake Superior És una de les atraccions del “Great Lakes Circle Tour” i té 
un total de 2.300km2. Es pot trobar informació completa i 
mapes a ridelakesuperior.com, great-lakes.net, 
lakesuperiorcircletour.info. 

També s’hi inclouen 3 estats dels Estats Units 
(Minnesota, Wisconsin i Michigan). 

Mapa 2. Presència del motorcycle tourism a Ontàrio   

Taula 7. Presència del motorcycle tourism a les diferents regions turístiques d’Ontàrio 
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2.Algoma Country La ruta més coneguda és el ”Grand Algoma Tour”. Tota la 
informació es pot trobar a algomacountry.com. 

3.Ride Northwest Ontario Les atraccions principals són la ciutat de Thunder Bay i 
Sunset Country. Més informació a thunderbay.ca i 
northernontario.travel, nosta.on.ca. 

4.Ride the North Està formada per 5 rutes, totes enfocades a la zona nord-
est. Mapes i suggeriments també a 
northernontario.travel i explorersedge.ca. 

5.Georgian Bay Coastal Route Hi ha dues rutes principals: “The Long Loop” i “The Short 
Loop”. Moltes rutes es poden trobar a 
visitgeorgianbay.ca i explorersedge.ca. 

6.Ride Grey-Bruce A ridegreybruce.com hi ha mapes i consells per visitar 
l’àrea. La ruta més coneguda s’anomena “Epic Road 
Tour”. 

7.Ontario’s Highlands La ruta més aconsellada és “Ottawa Valley Tour”. Moltes 
informacions es troben a ontarioshighlands.ca, 
ottawavalley.travel i experiencehaliburton.com 

8.Cruise the Coast: Ontario’s South 
Coast 

A Port Dover, una localitat de la zona, cada any s’hi 
celebra un esdeveniment de motos important. Les 
pàgines web principals són  cruisethecoast.ca, 
ontariossouthwest.com i thegreatwaterway.com. 

9.Lennox and Addington County: L&A 
rides 

Aquestes rutes es troben situades en indrets rurals. La 
informació està a lennox-addington.on.ca 

10.Ride the Counties Tots els mapes i les informacions per visitar la zona sud-
oest d’Ontàrio es presenten a ridethecounties.ca. 

Font: Elaboració pròpia  

Com es pot observar en la taula 7, moltes de les àrees, regions o comunitats de la província 
disposen d’informació molt ben organitzada i detallada a la pàgina web general de la 
destinació, orientada a tothom que vol fer una excursió o un viatge amb moto. Fins i tot, 
algunes destinacions ja han publicat una pàgina a Internet només dirigida aquest segment de 
mercat, amb totes les rutes i informacions de la zona, i algunes s’han unit per col·laborar juntes 
i crear un producte amb potencial, com és el cas de “Cruise de Coast” on hi cooperen tres 
regions turístiques. 

Tot i així, el Govern d’Ontàrio, amb el suport del Govern de Canadà, Ontario Travel i els 
organismes Ontario’s Rainbow Country, Northern Ontario Heritage Fund i  FedNor ha creat 
dues pàgines web oficials dirigides exclusivament al drive tourism: GoRide Ontario i GoTour 
Ontario en les quals s’hi pot accedir també des de la pàgina oficial de turisme de la destinació, 
Ontario Travel. La descripció del contingut d’aquestes pàgines és la següent: 
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 GoRide Ontario 

És la pàgina oficial de la destinació enfocada cap aquest perfil de turista. Diferents tipologies de 
drive tourism hi són representades i cada una d’elles disposa del seu apartat on s’hi poden 
consultar molts aspectes: itineraris, mapes i calculador de distàncies, informacions a tenir en 
compte, serveis, blogs, interacció amb altres persones, etc. 

 GoTour Ontario 

GoTour Ontario és una eina interactiva dirigida a tots els drive turistes, ja siguin motoristes o 
altres modalitats, com per exemple autocaravana o cotxe. Poden crear el seu propi itinerari en 
funció de les seves necessitats, això sí, només del nord d’Ontàrio. El seu funcionament és molt 
senzill i consta de tres passos a seguir: 

1. Escollir la ruta. S’ofereixen diversos i variats recorreguts per tot el territori del nord 
d’Ontàrio: des de llacs i rius a muntanyes o carreteres rurals. 

2. Planificar el viatge: en aquest apartat cadascú pot adaptar la ruta segons les seves 
preferències, gustos o necessitats. Es donen moltes opcions per escollir, començant 
per la durada de la ruta, els allotjaments preferits, la restauració que ofereix la 
zona, tots els serveis de manteniment o àrees d’estacionament que es troben pel 
territori i, fins i tot, l’oferta complementària (atraccions, parcs naturals, cultura, 
benestar i salut, etc). 

3. Exportar l’itinerari. Un cop s’ha creat tota la ruta, es dóna l’opció d’exportar-la de 
diferents maneres, com per exemple a les xarxes socials, guardar-la com un PDF, 
enviar-la al correu electrònic o mòbil, o posar-la al GPS. 

Cal citar també Mike Jacobs, una de les persones encarregades de desenvolupar el motorcycle 
tourism a la província d’Ontàrio i col·laborador de les iniciatives explicades anteriorment. 
L’autor ha elaborat una llista amb les 10 rutes més emblemàtiques i aconsellables de la 
destinació per aquest 2014. El llistat es troba a la pàgina GoRide Ontario així com també en el 
blog de la destinació, que gestiona ell en bona part. 

El rànquing ha estat fet tenint en compte els següents factors: 

1. Escenari, és a dir, panoràmiques i vistes excel·lents i sorprenents. 

2. Qualitat de la carretera. Es té en compte les condicions i les tipologies de paviment. 

3. Qualitat tècnica. Aquest factor es basa més en les opcions que ofereix la carretera 
quant a corbes, pujades i baixades i aspectes relacionats amb gaudir sobre la moto 
mentre es condueix. 

4. Densitat del trànsit, és a dir, hi ha moltes retencions a les carreteres? 

5. Intangibilitat. Hi ha hagut algun factor sorpresa que hagi fet la ruta més especial?  

Per mostrar els factors, els punts forts, les condicions o els serveis que han de tenir les rutes i 
les zones per desenvolupar de manera satisfactòria aquest producte, s’ha triat una de les rutes 
que es troba dins del top 10 de Mike Jacobs, l’anomenada “Lake Superior Circle Tour”, una de 
les més emblemàtiques de la destinació i que abasta un total de 2.300 quilòmetres de manera 
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circular. Es troba situada al nord-oest d’Ontàrio i també s’hi inclouen 3 estats dels Estats Units 
(Minnesota, Wisconsin i Michigan). L’origen d’aquesta ruta com a atracció turística es remunta 
a l’any 1985, quan la Primera Dama de Michigan, Paula Blanchard, va proposar la idea de crear 
una ruta turística al llarg del perímetre del llac Superior durant una conferència de turisme. 

Gràcies a la quantitat de territori que ocupa el llac, dóna la opció de jugar i poder escollir entre 
diverses rutes i destinacions pròximes. En aquest apartat s’ha escollit un tram del total de 
l’itinerari anomenat “The North Shore of Superior Motorcycle Tour”. Està format per 923 
quilòmetres i travessa tot el nord del llac, és a dir, només la part canadenca. El punt inicial és la 
ciutat Thunder Bay, una de les més importants de la zona, i s’arriba a Sault Ste. Marie, tal i com 
es pot apreciar en el mapa. En aquesta ruta s’hi situen dues regions turístiques de la província: 
Algoma Country i North of Superior. 

Tota la informació ha estat sintetitzada en base a les pàgines web GoRide Ontario, GoTour 
Ontario, Ontario Travel, “Ride Lake Superior” i “Lake Superior Circle Tour”, a més, d’altres més 
específiques com per exemple pàgines de meteorologia o de l’estat de les carreteres del país. 
És important recordar que la destinació que s’està analitzant és Ontàrio, per tant, encara que la 
ruta passi per diversos estats dels Estats Units, es tindrà en compte només aquella part que 
passa per Ontàrio i l’anàlisi es farà en base aquesta província. 

 
Font: greatlakes.net 

2.2.3  Serveis i infraestructures enfocats al motorcycle tourism 

A. Estat de les carreteres, senyalització i condicions climatològiques 

Per a poder gaudir de l’experiència i de les carreteres de la zona, s’aconsella practicar el 
motorcycle tourism durant els períodes de bonança i estacions en que les temperatures són 
més moderades, ja que la climatologia i els fenòmens meteorològics poden afectar en l’estat de 
les carreteres. 

Il·lustració 5. Ruta del Llac Superior 
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Durant l’estació d’hivern, les temperatures poden ser extremes i sovint hi neva. Per això, des de 
la pàgina GoRide Ontario, el motorista pot ser dirigit al “The Weather Network”, l’organisme 
canadenc que s’encarrega d’informar les 24 hores del dia sobre el temps, perquè d’aquesta 
manera tots els ciutadans i tothom que vulgui pugui programar les seves activitats diàries o 
buscar alternatives en funció del fenomen meteorològic que es preveu. També es pot consultar 
“Beat the traffic” per conèixer les condicions exactes del trànsit en temps real o el Ministeri de 
Transport d’Ontàrio, on hi ha un apartat dirigit als turistes. Cal indicar que les carreteres i 
autopistes són gratuïtes. Aquests organismes funcionen també amb aplicacions per a 
smartphones. 

D’igual manera, com s’ha observat en el marc teòric, és important fer èmfasi a la senyalització. 
Es per això que, durant tot el perímetre de la ruta del Llac Superior, els turistes i visitants poden 
guiar-se a través de la senyalització turística que es mostra a continuació. Aquestes indicacions 
es van idear l’estiu de l’any 1986 d’acord amb tots els departaments de transport de les regions 
afectades pel llac Superior. 

 
Font: lakesuperiorcircletour.info 

Per acabar, el Govern de Canadà, en concret el Ministeri de Turisme, Cultura i Esport,  ha 
fomentat la creació d’un projecte anomenat “Tourism-Oriented Directional Signs Program” 
(TODS), un programa que permet a les empreses de turisme col·locar senyals del seu negoci al 
llarg de les carreteres de les diferents províncies. 

B. Allotjament i restauració durant la ruta 

En primer lloc, referent a l’allotjament, podem trobar informació des de dues vessants: 

 Pàgines de la destinació que donen informació 

La pàgina oficial de la ruta, ridelakeontario.com, informa sobre tots els allotjaments que es 
troben per la zona però d’una manera desordenada. No està classificat segons tipologia 
d’allotjament ni indica si són biker-friendly. Això si, els mapes i calculadors de rutes indiquen on 
es troben els allotjaments de la zona.  

D’altra banda, a la pàgina web “Lake Superior Circle Tour” també podem trobar tots els 
allotjaments que es troben al llarg de tota la ruta. Aquesta els divideix segons on es troben: 
Ontàrio o els estats de Wisconsin, Michigan o Minnesota (USA). 

Il·lustració 6. Senyalització de la touring route del Llac Superior 
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 Pàgines d’informació d’allotjaments biker-friendly internacionals 

Altrament s’ha trobat informació sobre allotjaments biker-friendly a pàgines específiques 
només sobre allotjaments per a motoristes a nivell mundial, com per exemple Bike-stay, o la 
iniciativa que està duent a terme la companyia hotelera Best Western a través del programa de 
punts i descomptes “Ride Rewards”, dissenyat per a entusiastes de la Harley Davidson. Proposa 
les rutes més emblemàtiques dels Estats Units i Canadà i en situa els seus hotels. Aquest 
programa també funciona a nivell internacional. 

Pel que fa a la restauració, succeeix el mateix que amb els allotjaments. Les diverses pàgines 
oficials i de la ruta informen al visitant sobre la restauració que hi ha al llarg del recorregut. Ens 
els mapes de GoTour Ontario se’n indiquen alguns. 

C. Serveis de manteniment 

1. Tallers mecànics i botigues de motos i equipament  

Les pàgines esmentades anteriorment fan referència a tots els negocis relacionats amb les 
motos que es troben al llarg de la ruta. A la pàgina GoTour Ontario es mostren situats en el 
mapa, a la pàgina de GoRide Ontario hi ha un llistat complet de tota la destinació dividit per 
regions i subdividit per les ciutats més rellevants de cada regió, i a la pàgina de Ride Lake 
Superior hi ha un llistat per ordre alfabètic, així com un llistat de tots els negocis de lloguer de 
motos. 

També cal fer esment a la “Canadian Automobile Association” (CAA) que proveeix de servei 
d’emergència a les carreteres, serveis durant els viatges, assegurances i altres tipus de 
productes similars. Aquesta associació està vinculada amb altres clubs d’automòbils d’altres 
països perquè els seus membres se’n puguin beneficiar. 

A més a més, la destinació informa i ofereix programes d’entrenament per a motoristes, tant 
d’iniciació com de perfeccionament. Des de GoRide Ontario s’informa de totes les escoles de 
conducció que hi ha distribuïdes per la província.  

2. Gasolineres i àrees de descans 

Gràcies a l’eina interactiva de creació de rutes de la destinació, l’usuari pot conèixer on es 
troben totes les gasolineres i àrees de descans al llarg del recorregut. 

D. Consells i normatives de circulació a la destinació 

Des de la pàgina de turisme d’Ontàrio, expliciten les normes de circulació de la carretera. Aquí 
es nombren aquelles que poden afectar al motorcycle tourism: 

 Una llicència de conduir de qualsevol país funciona a Canadà fins a 3 mesos. Tot i 
així, s’aconsella tenir una llicència internacional per prevenir qualsevol 
contratemps. Si es condueix amb un vehicle deixat, cal portar una carta 
d’autorització; si es condueix amb un vehicle llogat, cal portar una fotocòpia del 
contracte. Als visitants se’ls permet conduir un RV sempre i quan pugui conduir 
aquest vehicle en el seu país d’origen. 
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 Límits de velocitat: les autopistes tenen un límit de 100-130km/h; les Trans-Canadà 
de 90km/h; les autopistes rurals i carreteres regionals de 80km/h. L’ús de detectors 
de radars està prohibit. 

2.2.4  Promoció i oferta complementària  

A. Organismes que promouen el motorcycle tourism 

Tal i com s’ha pogut anar veient al llarg de l’anàlisi d’aquesta destinació i de la ruta escollida, hi 
ha molts organismes que en forment part. Per a exposar-ho de forma més senzilla aquest 
apartat es considera des de dues vessants: 

1. Destinació Ontàrio: hi participa l’organisme nacional, turisme de Canadà, i totes 
aquelles regions turístiques en les quals està dividida la província d’Ontàrio. 

2. Atracció turística llac Superior: els organismes de turisme de les regions que en 
formen part cooperen i actuen en conjunt per crear una marca potent. 

Es per això que tot seguit s’expliquen els principals òrgans de promoció de manera separada.  

En primer lloc, la destinació Ontàrio com ja s’ha esmentat en l’apartat de plans i projectes 
efectuats per la destinació, es promociona a través de Ontario Travel i està subdividida en 13 
regions turístiques i cadascuna d’elles té també autonomia per fer les seves companyes de 
promoció. Quant al motorcycle tourism, Ontàrio promociona totes les regions des de les 
iniciatives GoTour Ontario i GoRide Ontario, anteriorment explicades de forma detallada. 
Paral·lelament, les regions turístiques, tal i com s’observa en la taula de l’apartat del producte, 
han creat rutes i productes molt específics enfocats a aquest segment de mercat. Tot i així, 
seguidament es farà referència algunes iniciatives i formes de promoció que està fent Ontàrio: 

 Centres d’Informació pel visitant. Ja s’ha comentat que el turista que viatja amb 
moto té més tendència a demanar informació en aquests centres; la destinació 
ofereix 18 llocs repartits pel territori on el motorista pot buscar informació. 

 Forta presència a les xarxes socials. Ontàrio i el seu producte de motorcycle tourism 
tenen molta presència a les xarxes socials. Es publica molta informació interessant a 
través del blog oficial de la destinació, northernontario.travel, i hi ha una constant 
interacció amb els Twitters de totes les regions i de la destinació i l’etiqueta 
#ontariomotoroads. També s’ha creat el perfil “What a ride” a Facebook on els 
usuaris poden compartir històries i experiències que han viscut a Ontàrio fent drive 
tourism i un canal a Youtube. Per últim, també és important nombrar el blogtrip 
“Ontario Roadtrip” realitzat per Mike Jacobs, un dels redactors del blog de la 
destinació. 

D’altra banda, tant l’organisme de turisme de la destinació Ontàrio com els de les regions 
d’Algoma Country i North of Superior, participen amb els altres organismes de turisme que 
formen part de la ruta del llac Superior. Tots junts cooperen per a crear una única atracció 
turística. Algunes formes de cooperació s’especifiquen en aquest apartat. 

Una de les principals iniciatives és la fidelització a la destinació. Consisteix en associar una 
imatge amb la ruta perquè el visitant l’identifiqui ràpidament. El llac Superior és un dels cinc 



La Costa Brava, destinació de Motorcycle Tourism?                                                                        Laura Casademont Rifà                       
 

43 
 

llacs que formen part del “Great Lakes Circle Tour”. Tots ells tenen una senyalització similar, 
que s’ha mostrat anteriorment (il·lustració 6), però només canviant el nom del llac. Per 
fidelitzar al turista amb aquesta marca i aquesta atracció turística s’han llençat diverses 
campanyes o iniciatives. A tall d’exemple, les que es presenten tot seguit: 

 Aconseguir un adhesiu i un diploma per haver completat el tour, ja sigui amb moto, 
amb cotxe, amb barca o a peu. També es pot comprar merchandise. 

 Esdevenir un membre del club Lake Superior Circle Club. 

 Campanya “Become an Admiral!” del “Lake Superior Circle Tour”. La ruta del llac 
Superior està dividida en cinc regions turístiques (dos d’Ontàrio i tres dels Estats 
Units). Cada cop que el visitant estigui en un centre d’informació o en algun negoci 
que aparegui a la guia oficial de l’atracció turística, podrà demanar un segell que ho 
demostri. Quan hagi visitat les cinc regions del llac, aquest esdevindrà un “five-star 
Admiral”. 

 Articles i històries per empatitzar amb el visitant. 

 Publicacions sobre el llac Superior. Es poden descarregar des de la pàgina web. 
D’altra banda, cada any en distribueixen 90.000 còpies en format paper. Ho publica 
l’associació “North of Superior Tourism Association”. 

 Revista “Lake Superior Magazine”. 

B. Oferta per part del sector privat 

Degut a l’important aposta que fan tots els organismes públic que s’encarreguen del turisme de 
la destinació pel motorcycle tourism, el sector privat també ha decidit apostar per aquest 
segment de mercat creant tour operadors o agències de viatges especialitzades en aquest 
producte. A Ontàrio podem trobar la presència d’empreses que operen internacionalment, com 
és el cas d’Edelweiss, vista anteriorment a l’apartat del Grossglockner,  i empreses d’Ontàrio i el 
país veí. Molt sovint aquestes empreses realitzen tours i operen a tots dos països gràcies a la 
proximitat. Algunes de les més rellevants són: 

 FlyrideUSA. Duu a terme tours pels Estats Units i Canadà, a més de funcionar com a 
empresa de lloguer. Ofereixen un gran ventall de rutes per escollir. 

 Eaglerider. Empresa americana que opera internacionalment i que ofereix tours a 
Canada. Els divideix amb guided tours i self-drive tours i també permet fer lloguers 
de motocicletes. Va ser creada l’any 1992 i està especialitzada amb les Harley 
Davidson, però també ofereix altres marques. 

C. Esdeveniments i clubs d’aficionats de la destinació 

Els entusiastes de les motos solen tendir a l’associacionisme i a Ontàrio aquest fet és evident. 
La mateixa pàgina web de la destinació té un apartat explícit sobre els club i associacions que es 
troben a la província per si algun visitant es vol posar en contacte amb ells. Val a dir que n’hi ha 
molts i de diverses tipologies: 
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 Clubs Nacionals 

 Touring and Cruising Clubs 

 Off-Road Clubs 

 Sportbike and Racing Clubs 

Per una altra banda, Ontàrio és un territori actiu en l’àmbit d’esdeveniments i shows. L’any 
2013 es van celebrar 83 esdeveniments que tenien alguna relació amb motocicletes. La 
destinació els diferencia segons:  

 Cruising and touring events: esdeveniments que impliquen viatges o excursions. 

 Shows, és a dir, exhibicions amb motocicletes. 

 Esdeveniments off-road. 

 Esdeveniments de motos esportives i carreres. 

 Participació en causes benèfiques, unes trobades que són molt típiques i rellevants 
culturalment; se’n fan moltes. 

A continuació, es relacionen aquells més importants i amb més èxit, gairebé tots ells són 
destinats a qualsevol tipus de motocicleta, tota la informació es pot trobar a la pàgina GoRide 
Ontario: 

1. Friday the 13th in Port Dover 

És l’esdeveniment més important d’Ontàrio i consisteix en un ral·li de motocicletes de qualsevol 
tipologia. Es duu a terme cada any a la localitat de Port Dover (Norfolk County). Aquest 2014 
serà al mes de juny. L’esdeveniment té origen el novembre de l’any 1981 quan un entusiasta de 
les motos, Chris Simons, i 25 amics més van decidir passar la nit a l’actual hotel Angelos of 
Dover. A partir d’aquell dia van prometre que seguirien celebrant aquesta tradició any rere any. 
Avui dia s’ha convertit en un esdeveniment molt conegut i que ajunta milers de visitants. No hi 
ha un programa detallat. La informació es troba a pd13.com i pd13.info.  

2. Ride Manitoulin 

Esdeveniment de tres dies que es duu a terme a Manitoulin Island, Providence Bay, cada mes 
de juliol, enguany els 18, 19 i 20. S’hi realitzen diverses activitats: pòquer, excursions, activitats 
en família, música en viu, etc. L’allotjament en el càmping és gratuït, si s’ha fet la inscripció 
prèviament. Informació a ridemanitoulin.ca 

3. Toronto Motorcycle’s Shows 

A la ciutat de Toronto s’hi realitzen cada any algunes exhibicions dirigides al món de les motos. 
Aquest any s’han programat les següents exhibicions importants: North American International 
Motorcycle Supershow (3,4 i 5 de febrer), The Motorcycle Super Show (21, 22 i 23 de febrer) i 
Spring Motorcycle Show (15 i 16 de març). S’organitza en el complex International Centre de 
Toronto. Hi participen moltes marques importants del món de les motos. 

 



La Costa Brava, destinació de Motorcycle Tourism?                                                                        Laura Casademont Rifà                       
 

45 
 

2.3 Victòria, Austràlia 

Victòria és un estat situat al sud-est d’Austràlia. Tot i ser un dels estats més petits del país amb 
237.629 km2, és el segon pel que fa a nombre d’habitants. Ara bé, la majoria de la seva població 
es concentra a la capital Melbourne i la seva àrea metropolitana. Segons les estadístiques, dels 
23 milions de persones que viuen actualment a Austràlia, 5.737’6 milions viuen a Victòria 
(Australia Bureau of Statistics, juny 2013).  

Aquest territori es caracteritza per la diversitat de paisatges, des dels Alps australians o les 
ciutats urbanes fins als ambients plenament costaners. Altrament, convé destacar que presenta 
la major densitat de carreteres d’Austràlia i la seva capital té la xarxa de carreteres gratuïtes 
més gran de l’illa, gestionades per VicRoads. Gràcies a aquesta xarxa de comunicacions, 
Turisme de Victòria proposa un gran ventall de touring routes que es complementen també 
amb altres productes que la zona promou, com ara la cultura aborigen, parcs naturals i 
paisatges sorprenents o la cultura de la gastronomia i el vi. En resum, Austràlia, així com també 
Victòria, són destinacions especialitzades en el self-drive tourism. 

Quant al motorcycle tourism, Turisme de Victòria conjuntament amb el departament de 
transport i les indústries de turisme i de motocicletes de la zona, van dissenyar la “Motorcycle 
Tourism Strategy 2013-2016”, avui dia en vigor, amb l’objectiu de desenvolupar aquest 
producte per captar més turistes d’aquest segment de mercat ja que tota la xarxa de rutes està 
més enfocada cap als vehicles de quatre rodes. Donen especial èmfasi als esdeveniments 
esportius relacionats amb les motos que s’organitzen a l’estat de Victòria, com a eina per 
atraure més motoristes.  

A banda d’això, el territori de Victòria ha estat escollit en aquest treball per ser impulsor i donar 
gran rellevància a aquesta tipologia de turisme a través de la creació de plans estratègics, a més 
de ser, com les altres destinacions escollides, d’un continent diferent. 

Tot seguit, es presenta l’anàlisi d’aquesta destinació basant-se amb la relació que té amb el 
motorcycle tourism. 

2.3.1  Projectes i plans estratègics efectuats per la destinació 

El drive tourism, en especial els automòbils i les touring routes, són una tipologia de turisme 
molt competent i important a la destinació, així com també en el país en general. Tots aquells 
turistes que ho desitgin, poden cercar infinitat de rutes i itineraris que es creuen per les 
diferents àrees d’Austràlia. Per aquest motiu, aquest segment de mercat ha anat prenent força 
i ha aconseguit fer-se un lloc en el país. De manera paral·lela, i gràcies a les infraestructures ja 
construïdes pels turistes que es desplacen amb cotxe, el motorcycle tourism també ha anat fent 
petits passos. Per això, volen incorporar les motos dins de les touring routes i promocionar-ho 
com a producte sòlid. 

L’any 2011 el Govern de Victòria va detectar que durant els últims cinc anys la mitjana de 
motocicletes registrades creixia un 8’2% anual, una dada més elevada respecte els altres 
mitjans de transport, i que també estava creixent l’afició de conduir una moto com a activitat 
d’oci i temps lliure. Així doncs, van decidir elaborar la primera “Motorcycle Tourism Strategy 
2013-2016”  per emmotllar un producte potencial i amb oportunitats. Hi col·laboren i hi donen 
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suport també VicRoads -l’organisme públic que s’encarrega de les carreteres i la seguretat a 
l’estat de Victòria-, les Destination Management Offices (DMO) regionals i la indústria de les 
motos i del turisme. Les àrees principals en les quals es basa són: accions de màrqueting, 
desenvolupament del producte i de la indústria tenint en compte la seguretat, i el confort a les 
carreteres i esdeveniments. Ara bé, són conscients que és un nínxol de mercat minoritari i que 
no es veu com un segment de mercat dels més demandats a la destinació. A continuació es 
mostra l’anàlisi DAFO d’aquest pla estratègic per poder observar, a manera de resum, 
l’estratègia de la destinació. Sobretot es fa rellevant la importància que donen als 
esdeveniments que es duen a terme al circuit de Phillip Island i la vinculació del motorcycle 
tourism amb les touring routes. 

FORTALESES 

-Existència de rutes en cotxe ben establertes. 

-Victòria acull els dos majors esdeveniments 
esportius de motocicletes d’Austràlia: 
Australian Motorcycle Grand Prix i World 
Superbikes Championship. 

-El Grand Prix Circuit a Phillip Island és un dels 
circuits més espectaculars, pel que fa a vistes, 
del món. 

-Baix cost en la participació d’activitats 
enfocades amb les motos. 

-Número elevat de clubs i esdeveniments de 
motos en les àrees regionals. 

DEBILITATS 

-Segment de turisme petit; només l’1%  del 
turisme domèstic utilitza la moto com a mitjà 
de transport durant les seves vacances. 

-Petit nombre d’empreses turístiques 
especialitzades en aquest mercat. 

-Les relacions entre les empreses que es 
dediquen al motorcycle tourism i la indústria 
del turisme són limitades. 

-Baix nivell de la indústria especialitzada en 
motos i turisme i desenvolupament del 
producte. 

-Pel que fa al màrqueting, el motorcycle 
tourism es promou com a nínxol de mercat i no 
es veu com a una fortalesa del conjunt del 
turisme del país. 

-Poca recerca disponible. 

-Mancança d’una acció en bloc dins d’aquesta 
indústria. 

OPORTUNITATS 

-Aprofitar-se de la poca tendència a reservar 
amb antelació i intentar que augmentin les 
seves despeses quan arribin a la destinació. 

-Posicionar el motorcycle tourism com activitat 
complementària amb altres activitats com ara 
l’entorn natural, les rutes a peu o la 
gastronomia i el vi. 

-Aprofitar els esdeveniments i les competicions 

AMENACES 

-Elevats riscos de seguretat associats amb les 
motocicletes. 

-La imatge de marc de Phillip Island és molt 
competitiva (esports de motor contra 
atraccions naturals). 

-Sinó està acuradament integrat, el màrqueting 
turístics es pot percebre inconsistent amb el 
missatge de la seguretat viària. 

Taula 8. DAFO de l’estratègia de motorcycle tourism de Victòria 
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de motos a nivell regional. 

-Treure avantatge de les activitats que es 
poden complementar amb els grans 
esdeveniments. 

-Reforçar el missatge de seguretat viària als 
motoristes. 

Font: Estratègia de motorcycle tourism de Victòria, 2013. 

Turisme de Victòria vol promocionar i divulgar el motorcycle tourism i totes les accions que es 
detallen en el pla estratègic a través de la seva pàgina web oficial Visit Victoria, encara que 
actualment no s’hi troba molta informació. 

Quant a les estadístiques turístiques, segons dades de la UNWTO de l’any 2012, Austràlia va 
rebre 6’146 milions de turistes internacionals. Els països que més han incrementat les visites a 
aquest país, segons “Australian Bureau of Statistics”, són Xina amb un 14%, Malàisia amb un 
35%, Japó amb un 10% i Estats Units amb un 9%. Tot i que Austràlia no es  troba dins la llista de 
països més visitats, es situa en la desena posició respecte a ingressos del turisme amb 31’5 
bilions (UNWTO, 2012).  

Referent a Victòria, de gener a setembre de 2013, segons Turisme de Victòria, l’estat va rebre 
1’93 milions de turistes, situant-se en tercera posició darrera els estats de New South Wales 
amb 3 milions i Queensland amb 2’06 milions. El turisme més important, però, és el domèstic. 

Per acabar, pel que fa al motorcycle tourism, es desconeixen les estadístiques. Ni “Australian 
Bureau of Statitics” ni Turisme de Vitòria el mencionen, ja que, com s’ha vist anteriorment, és 
un producte que s’està desenvolupant en aquests moments a la destinació i encara no s’han 
recollit els resultats. Les úniques dades que s’han trobat estan publicades a l’estratègia de 
motorcycle tourism de Victòria i són les següents: 

1.  El 70% dels viatges que es produeixen a Austràlia es fan amb un vehicle privat o de 
lloguer (National Visitor Survey, 2012). 

2. Des de l’any 2001, “Roy Morgan Research’s Brand Health Survey”, una companyia 
que fa recerques sobre els diferents mercats, indica que, a la pregunta sobre quina 
és la millor destinació d’Austràlia per fer touring routes, Victòria ha estat la més 
triada. 

3. L’estudi “Roy Morgan’s Regional Awareness and Percetions Study” (2011) indica 
que per Phillip Island, una regió de Victòria on s’hi troba un circuit de cotxes i motos 
molt rellevant a nivell mundial, els esports de motor són l’atractiu principal amb un 
53’1%. La segona activitat més important és l’observació dels pingüins, amb un 
51’9%. Els enquestats relacionaven amb més facilitat Phillip Island amb 
esdeveniments de motor (60’8%) que amb els pingüins (49’2%). 

2.3.2  Producte i ruta elegida 

L’estat de Victòria es divideix en onze regions turístiques, cada una d’elles dirigides per un 
organisme de turisme regional anomenat Regional Tourism Board que s’encarrega de la gestió i 
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promoció de la seva àrea i on el visitant disposa de diferents touring routes per triar, és a dir, un 
funcionament similar al que s’ha vist anteriorment a Ontàrio. Tot i així, cal tenir present que les 
touring routes són aptes per a diverses variants del drive tourism i que Victòria està en una fase 
inicial en relació amb el motorcycle tourism i el seu desenvolupament. Per tant, el producte que 
tenen dissenyat està més dirigit cap al drive tourism en general i no d’una manera 
especialitzada per a cada mitjà de transport. És més, moltes d’aquestes rutes són tematitzades, 
complementen els recorreguts amb altres activitats. 

A continuació es mostra un mapa de l’estat de Victòria on s’hi indica amb un número les àrees 
amb les touring routes més rellevants i tot seguit, una taula que funciona a mode de llegenda 
per explicar aquests itineraris senyalats en el mapa.  

 
Font: Elaboració pròpia a partir del mapa de Victòria de onebigswitch.com 

RUTA OBSERVACIONS 

1.Great Ocean Road touring route Ruta costanera amb grans vistes panoràmiques 
de 243km.  

2.Around the bay touring route 233 quilòmetres que recorren les penínsules 
de Mornington i Bellarine. 

3.Melbourne to Sydney Coastal Drive És una ruta emblemàtica que està formada per 
1.380km. Es pot fer recorrent la costa o els 
territoris d’interior. 

4.South East Triangle Ruta de 301km on es visiten les àrees de Yarra 
Valley, Phillip Island, Mornington Peninsula i la 
capital Melbourne. S’ofereixen rutes 
tematitzades. 

Mapa 3. Presència de touring routes a Victòria 

Taula 9. Presència de touring routes a les diferents regions turístiques de Victòria 



La Costa Brava, destinació de Motorcycle Tourism?                                                                        Laura Casademont Rifà                       
 

49 
 

5.Sydney Melbourne heritage drive Ruta de 1.117km que passa per la capital del 
país Canberra. També s’hi troba Goldfields i the 
Murray. 

6.The Great Alpine Road Ruta de 308km a través de muntanyes i valls. 

7.Great Southern touring route Itinerari de 842km que on s’hi troba situada la 
“Great Ocean Road” i el Parc Nacional de 
Grampians. 

8.Touring the Murray Recorregut de 659km que recorre el transcurs 
del riu Murray. 

9.Yarra Valley to High Country touring route Zona que es caracteritza pels seus cellers i la 
cultura vinícola. Es proposen diferents cellers 
per visitar. 

Font: Elaboració pròpia. 

Mitjançant la Great Ocean Road es mostrarà el funcionament de les touring routes a l’estat de 
Victòria. 

La Great Ocean Road és una ruta de 243 quilòmetres situada al sud-oest de l’estat de Victòria i 
està considerada com a una important atracció turística i una de les icones del país. També, ha 
estat definida com una de les carreteres costaneres més atractives del món. Oficialment el 
recorregut comença a la localitat de Torquay i finalitza a Allansford, una població propera 
Warnambool, la ciutat més important al llarg de la carretera. 

El projecte de la carretera es va fer a finals de la Primera Guerra Mundial, ja que en aquella 
època només es podia accedir a la zona per mar o per passos de muntanya, i moltes poblacions 
quedaven aïllades. La construcció va començar el setembre de 1919 per una companyia privada 
dirigida per Howard Hitchcock, polític de Victòria, i la van dur a terme uns 3.000 soldats que 
havien retornat de la guerra, amb l’objectiu de proporcionar-los llocs de treball. L’octubre de 
1936 la carretera va ser lliurada al Govern de Victòria. 

Avui dia és el memorial de la Primera Guerra Mundial més gran del món i l’any 2011 va ser 
afegida a la llista de Patrimoni Nacional d’Austràlia. 

La Great Ocean Road s’inclou dins de la Southern Touring Route, una ruta que creua el sud de 
Victòria. Així doncs, amb altres regions que també formen part del recorregut cooperen de 
forma conjunta, potenciant i promocionant un producte global i unificat.  

L’anàlisi de la destinació s’ha realitzat en base sobretot a les pàgines oficials de la destinació: 
australia.com, visitvictoria.com, visitgreatoceanroad.org.au, greatoceanroad.com i 
vicroads.vic.gov.au. 
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2.3.3  Serveis i infraestructures enfocats al motorcycle tourism 

A. Estat de les carreteres, senyalització i condicions climatològiques 

Recentment VicRoads ha creat i portat a la pràctica un pla estratègic per a millorar la seguretat i 
el confort dels motoristes que circulen per les carreteres de la regió, amb l’objectiu de reduir 
les fatalitats.  Un dels punts importants que té en consideració és que la utilització d’aquest 
mitjà de transport com a activitat d’oci esdevindrà més important en un futur a Victòria i que, 
per tant, s’han de implementar unes mesures de prevenció. 

Quant a la senyalització, turisme de Victòria, amb la cooperació de VicRoads, van publicar el 
febrer de 2009 la tercera edició d’un manual anomenat “Tourist Signing Guidelines”. L’objectiu 
és crear uns estàndards de senyalització turística, proveir a tot l’estat d’una millora en aquest 
aspecte i facilitar als turistes la mobilitat per la zona, informant de les atraccions turístiques, 
dels centres d’informació turística i dels serveis, entre d’altres coses. Tot i que s’informa 
d’allotjaments i empreses del sector privat, l’objectiu principal no és la seva promoció. També 
s’inclou en aquest projecte la senyalització de les touring routes. 

Referent a la ruta Great Ocean Road, al ser una carretera d’interès nacional, l’estat de Victòria i 
VicRoads han d’adequar la seva senyalització tenint present els estàndards de senyalització que 
marca “Australian Standing Comittee on Tourism” (ASCOT). A més, també ha de seguir els 
patrons de la classificació de rutes que fa “Victorian Statewide Route Numbering Scheme” 
(SRNS), en base a les directrius a seguir que marca el govern del país. Així doncs, com altres 
principals rutes turístiques de l’estat, la Great Ocean Road té assignat un número fàcil de 
reconèixer: la ruta B100. 

B. Allotjament i restauració durant la ruta 

Per part de la destinació es desconeixen aquells allotjaments biker-friendly que es troben al 
llarg de la ruta. La destinació ofereix moltes tipologies d’allotjaments per escollir però només 
suggereix allotjaments específics als turistes que viatgen amb un RV o són motxillers. Tot i així, 
aquests allotjaments també són els que poden interessar als motoristes perquè, com s’ha vist 
en el seu perfil, els interessen aquells allotjaments que estan en contacte amb la natura i tot 
allò que estigui relacionat amb l’acampada i els càmpings. Ara bé, en pàgines web 
d’allotjaments biker-friendly arreu del món, com per exemple Bike-Stay, si que es pot veure que 
a Victòria hi ha 23 allotjaments registrats, dos situats a la Great Ocean Road. 

Pel que fa a la restauració, tampoc s’han trobat observacions, però, com ja s’ha dit 
anteriorment, la destinació promou touring routes tematitzades que complementen el drive 
tourism amb la gastronomia i el vi de les diferents regions de Victòria. 

C. Serveis de manteniment 

1. Tallers mecànics i establiments de motos i equipament 

Com s’està veient al llarg d’aquest anàlisi, trobar informació tant específica i estructurada sobre 
motorcycle tourism en pàgines oficials de la destinació, és difícil. Convé dir que no es troben 
llistats d’establiments de motos i tallers mecànics de la ruta. 
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El “Royal Automobile Club of Vicotria” (RACV) proveeix assistència en carretera i als turistes que 
ho necessitin. 

2. Gasolineres i àrees de descans 

No es fa referència a les gasolineres i àrees de descans que es troben al llarg de la ruta. En el 
calculador de rutes de Turisme de Victòria només s’indiquen les distàncies. 

D. Consells i normatives de circulació a la destinació 

A la pàgina web de Victòria es dedica un apartat als self-drive tourists on s’informa i es donen 
consells pràctics per viatjar per la destinació. Les normes principals que afecten als motoristes 
són: 

 A les carreteres australianes es circula pel carril de l’esquerra i la velocitat va 
expressada en km/h. 

 La velocitat màxima en àrees residencials i urbanes és de 50km/h. En alguns indrets 
pot ser menys, però està indicat. La velocitat màxima és de 100km/h per les 
carreteres i 110km/h a les autopistes. Anar a velocitats molt elevades està 
totalment prohibit. Per la carretera hi ha radars i vigilància. 

 Si es viatja en moto és obligatori portar el casc. 

 Els conductors sempre han de dur la llicència. Els permisos de conduir 
internacionals s’accepten fins a un màxim de tres mesos. Si es supera aquest 
període, s’han de treure la llicència de Victòria.  

2.3.4 Promoció i oferta complementària  

A. Organismes que promouen el motorcycle tourism 

Trobar informació i promoció orientada en aquest segment de mercat a Victòria avui dia encara 
és molt difícil. Tot i així, com s’ha anat esmentant al llarg de l’anàlisi d’aquesta destinació, les 
touring routes, en concret la Great Ocean Road, són atraccions turístiques molt importants en 
el país i en les quals hi poden participar i gaudir-hi diferents perfils de turistes, entre ells els 
motoristes. En aquest apartat doncs, com que no hi ha informació molt específica sobre aquest 
perfil de turista, s’analitza la promoció que fa Victòria de les touring routes  i s’especifiquen 
aquelles accions que són més properes i tenen més relació amb el motorcycle tourism. 

 Pàgina web específica de l’atracció turística 

Per transmetre al turista informació d’una manera més amena, accessible i fàcil, la destinació 
ha creat una pàgina sobre la Great Ocean Road on s’explica tot allò referent a la ruta: activitats 
que s’hi poden practicar, allotjament, serveis, etc. També és el cas d’altres touring routes que 
es troben a Victòria, com per exemple la Great Alpine Road o la Great Southern Touring Route. 
Cal dir però, que no proveeixen d’informació específica pel turista que va amb moto. 
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 Planificador de rutes 

A la pàgina oficial de la destinació, l’usuari pot trobar un planificador per poder crear-se la 
pròpia ruta o consultar els mapes i calcular les distàncies. Només dóna les opcions de cercar la 
ruta viatjant en cotxe o a peu, no es poden escollir altres mitjans de transport. 

 Aplicacions per a smartphones 

Sense dubte, es podria afirmar que aquesta és una de les eines més innovadores i potents que 
té actualment la destinació ja que ofereix al turista que ho desitja, un gran ventall d’aplicacions 
per escollir: gastronomia i vi, touring routes, anar de compres, transport, allotjaments i 
restauració, la ciutat de Melbourne, les diferents regions, etc. A més, s’esmenten els indrets on 
el turista pot trobar wifi gratuït. 

Aquelles que es refereixen al drive tourism són: Great Ocean Road GPS Tour , Great Southern 
Touring Route i West Gippsland Hinterland Drive. 

 Centres d’informació per visitants 

Hi ha un gran nombre de centres d’informació per visitants repartits per tota la destinació. A la 
zona de la Great Ocean Road se’n troben 12.  

 Xarxes socials 

Per explicar aquesta acció es posaran els exemples de la ruta analitzada. Per promocionar la 
Great Ocean Road donen molta importància al fenomen de les xarxes socials. Es troben perfils 
de la touring route a Facebook (Visit the Great Ocean Road), Twitter (@VstGreatOceanRd, 
#GreatOceanRoad), canal a Youtube i Instagram.  

 Elaboració de mapes oficials de les touring routes 

Tenen molta varietat de mapes específics i dirigits al sector del drive tourism que es poden 
obtenir fàcilment a través de la xarxa. 

B. Oferta per part del sector privat 

Hi ha diverses empreses del sector privat de la zona, i del país en general, que promouen i es 
dirigeixen al drive tourism, en especial a aquells que viatgen amb cotxe o un RV. A tall 
d’exemple, l’empresa Go Holidays ha creat un catàleg anomenat “Drive Australia” on 
s’ofereixen diverses rutes per tot el país. Ara bé, cercar empreses específiques per a motoristes 
a les pàgines oficials de la destinació es més complicat. Les empreses més interessants i 
rellevants trobades dins l’estat de Victòria són les següents: 

1. Compass Expeditions Motorcycle Tours & Rentals.  

Aquesta empresa s’ha trobat a la pàgina web de Turisme de Victòria. Té la seva seu a 
Melbourne i és soci de BMW Official Travel. Ofereixen diversos serveis com per exemple servei 
de recollida a l’aeroport. 
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2. Trike & Bike Rides.  

Empresa de lloguer i excursions amb Harley Davidson. Només opera a la regió de Phillip Island. 

3. The Moto God. 

Empresa de lloguer de motocicletes i scooters situada a la zona de la Great Ocean Road, no 
ofereixen excursions guiades ni paquets turístics. També venen equipament i accessoris. Les 
reserves es poden fer des d’Internet i tenen presència a les xarxes socials. 

4. Garner’s Motorcycles.  

Empresa de lloguer de motocicletes i scooters situada a la ciutat de Melbourne. 

C. Esdeveniments i clubs d’aficionats de la destinació 

Com es detalla a l’estratègia de motorcycle tourism de Victòria, la destinació dóna molta 
importància a aquest factor per atraure més motoristes a l’estat. Tot i que hi ha esdeveniments 
relacionats amb les motos a nivell regional i molt clubs d’aficionats per la regió, en aquest 
apartat es destaca el circuit de Phillip Island. 

El circuit de Phillip Island és un circuit molt important que representa el país a nivell mundial. 
S’hi celebren dues carreres internacionals de motos: l’Australian Motorcycle Grand Prix i el 
World Superbikes Championships. Cada any el Motorcycle Grand Prix atrau més de 100.000 
visitants a la regió de Phillip Island, aporta molts beneficis a les comunitats locals i dóna a 
conèixer la destinació internacionalment. Com es pot veure a l’estratègia de motorcycle tourism 
de Victòria, es dóna molt d’èmfasi a aquests esdeveniments i els consideren una de les 
fortaleses de l’estat per atraure més turistes d’aquest perfil. Per això, aprofitant l’èxit d’aquest 
esdeveniments, es vol potenciar altres esdeveniments a nivell regional. Actualment, el circuit 
de Phillip Island és una de les atraccions turístiques més importants de Victòria. 

Des de la direcció del circuit, es proposen altres activitats per dinamitzar-lo en èpoques en les 
quals no hi ha esdeveniments importants, per exemple activitats en família o cursos per a 
aprendre o perfeccionar la tècnica de conducció en moto. 
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3. Anàlisi de la Costa Brava 

En aquest apartat s’analitza si la destinació Costa Brava té les característiques necessàries per 
atraure al motorcycle tourism a partir d’un recorregut realitzat en moto per algunes carreteres 
de la destinació.  Posteriorment, es descriu tot el que s’ha pogut observar en base a l’esquema 
utilitzat en l’anàlisi de les destinacions anteriors.  

D’altra banda, no es creu convenient contextualitzar la destinació ja que és un territori proper i 
conegut i del qual la informació és de fàcil accés. És a dir, no és que no es cregui important 
contextualitzar la Costa Brava com a destinació, sinó que s’ha cregut convenient dedicar més 
espai i temps a l’anàlisi. 

 

3.1 Projectes i plans estratègics efectuats per la destinació 

No es troben ni projectes ni plans estratègics focalitzats en aquesta tipologia de turisme. 

 

3.2 Ruta escollida per fer l’anàlisi 

Per poder observar diverses zones de la Costa Brava i analitzar-ne les diferents característiques, 
s’han escollit unes carreteres que recorren bona part del perímetre de la Costa Brava. Un cop 
pensada la ruta, aquesta s’ha dividit en dos trams, per així executar-la d’una manera més 
pausada i atenta, i s’ha recorregut en moto. També, algunes carreteres, sobretot aquelles amb 
vistes més panoràmiques, s’han gravat per tenir material suficient per consultar i analitzar.  

A continuació, es presenten els mapes dels trams recorreguts. Aquests han estat elaborats amb 
l’eina de planificació de rutes de Google Maps i les distàncies en quilòmetres, així com també el 
preu del carburant, les gasolineres o la terminologia de les carreteres que s’utilitzen en altres 
subapartats de l’anàlisi de la ruta, s’han consultat amb l’eina interactiva de la Via Michelin. 

S’han escollit aquest trams perquè són carreteres que compleixen en diversos aspectes els 
factors que es consideren importants i essencials perquè una destinació sigui competent per 
atraure a motorcycle tourists: grans escenaris i vistes panoràmiques; qualitat tècnica de la 
carretera, és a dir, poder gaudir conduint; carreteres en bones condicions i poc transitades; 
infraestructures i equipaments turístics o allotjament, entre d’altres. 
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A. Tram 1: Girona/Aeroport Girona-Costa Brava – Tossa de Mar – Sant Feliu de 
Guíxols – Calella de Palafrugell (88km) 

 
Font: Elaboració pròpia amb Google Maps 

Mapa 4. 1er tram del recorregut analitzat 
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B.  Tram 2: Calella de Palagrugell – Begur – Cadaqués – Cap de Creus – Port de la 
Selva - Sant Pere de Rodes – Portbou (164 km) 

 
Font: Elaboració pròpia amb Google Maps 

Mapa 5. 2n tram del recorregut analitzat 
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3.3 Serveis i infraestructures enfocats al motorcycle tourism 

3.3.1  Estat de les carreteres, senyalització i condicions 
climatològiques 

Una correcte adequació de les infraestructures i el confort i seguretat dins de la destinació són 
característiques indispensables per poder captar aquest segment de mercat. Pel que fa a l’estat 
de les carreteres, s’han observat des de dues vessants: 

 Carreteres principals. 

Com a carreteres principals i que connecten el territori trobem l’autovia comarcal C-31, que 
enllaça Sant Feliu de Guíxols amb Palafrugell i Pals amb L’Escala, i la carretera nacional N-260, 
que va de Llançà a Portbou. Ajuden a facilitar l’accés a les carreteres secundàries i es on s’hi 
troben les gasolineres i àrees de descans. 

 Carreteres secundàries.  

Algunes més amples que d’altres, tot i que és inevitable degut a la orografia del territori i el 
relleu. En algun tram l’asfalt està desgastat i presenta imperfeccions i forats, s’hauria d’adequar 
ja que pot provocar inseguretat i poc confort. En aquestes carreteres secundàries és on hi ha els 
recorreguts amb corbes, ideals per a motoristes, i les rutes amb atractiu paisatgístic i vistes 
panoràmiques. Tot seguit es fa una petita descripció de les carreteres que s’han considerat que 
tenen atractiu turístic i s’expliquen resumidament les seves qualitats.  

1. Llagostera – Tossa de Mar (GI-681) 

Carretera secundària amb vistes a zones d’interior de 18’8km, ample amb diversitat de corbes i 
ben conservada. No hi ha miradors, però hi ha indrets per fer parades, són sense asfaltar. És 
adequada per motoristes i és de fàcil accés. 

2. Tossa de Mar – Sant Feliu de Guíxols (GI-682) 

Carretera secundària de 22’3km que segueix el contorn de la costa abrupta. Té trams més 
amples que d’altres, però està molt ben conservada, es pot observar el manteniment que s’ha 
fet recentment de les tanques de contenció (són de fusta i s’adeqüen a l’entorn natural). Al ser 
una carretera amb un atractiu paisatgístic molt elevat i vistes panoràmiques amb penya-segats i 
el mar de fons, hi ha miradors (construïts tots iguals) i indrets per fer estacionaments (són 
sense asfaltar i amb grava). Carretera molt adequada per motoristes i amb un atractiu turístic 
molt important. És troba fàcilment ja que és una carretera secundària que enllaça Tossa de Mar 
amb Sant Feliu de Guíxols. 

3. Calella de Palafrugell – Begur- Pals (GIV-6542 / GIV-6532 / GIV-6535 / GIV-6534 / 
GIV-6502)  

Carretera secundària de 28’6km que recorre totes les platges, cales i pobles dels municipis de 
Palafrugell i Begur seguint el contorn de la costa. És fa dificultós trobar-la ja que no està 
indicada, s’han de seguir les senyalitzacions que indiquen on es troben les platges i cales de la 
zona. Alguns trams de la carretera tenen encant gràcies a la barreja de boscos i vistes amb el 



La Costa Brava, destinació de Motorcycle Tourism?                                                                        Laura Casademont Rifà                       
 

58 
 

mar de fons (tot i que no hi ha miradors). Ara bé, bona part de la carretera passa per 
urbanitzacions i carrers molt edificats fent que la carretera perdi atractiu i hi hagi molta 
circulació de vehicles. També cal incidir en el manteniment: l’asfalt està gastat i té diversos clots 
que dificulten la conducció i el confort. Això sí, degut a la quantitat de pobles i indrets turístics, 
l’usuari pot trobar diversitat d’allotjaments al llarg del recorregut. Es podria dir que de les 
carreteres observades, és la que menys atrauria al motorista. 

4. Roses – Cadaqués (GI-614) 

Única carretera que uneix Roses amb Cadaqués (només té un desviament per anar a Port de la 
Selva), per tant, tot i ser una carretera secundària (de 16’7km), és una carretera amb elevada 
afluència de vehicles de diferents tipus. És una carretera d’interior amb terrenys d’oliveres i un 
paisatge variat i amb constant pujada, molt apta per a motoristes ja que està molt ben 
conservada; té moltes corbes i és bastant ampla. Té només un mirador, però diverses zones de 
parada amb grava. Uns dels únics inconvenients seria la manca de gasolineres en aquella àrea i 
que a l’existir només una carretera que arriba a Cadaqués, quan es vol seguir la ruta cap a Port 
de la Selva, s’ha de retrocedir fins trobar l’encreuament. Aquest fet passa perquè el municipi es 
troba a prop del Parc Natural del Cap de Creus. 

5. Cadaqués – Cap de Creus (carretera sense nomenclatura) 

Única carretereta rural de 7’6km que permet conduir per l’interior del Cap de Creus i arribar 
fins al mirador del parc natural, per tant, si es vol continuar la ruta també s’ha de retrocedir fins 
a Cadaqués i l’encreuament cap a Port de la Selva. Encara que la carretera és molt estreta, no té 
senyalització i està en mal estat, el valor paisatgístic és molt elevat i ric, permet al motorista 
gaudir de l’entorn natural d’una manera propera. Hi ha moltes zones per parar o aparcar la 
moto si es vol fer una visita a la zona. 

6. Cadaqués – Port de la Selva (GI-614 / GI-613) 

Carretera secundària de 12’6km que passa per l’interior del Parc Natural del Cap de Creus, 
també és l’única que connecta ambdós municipis. És molt adient per a motoristes ja que té 
diversitat de corbes i està ben mantinguda. La carretera té baixades constantment. No té 
miradors panoràmics i hi ha poques zones de parada. A Port de la Selva s’hi troba una 
gasolinera. 

7. Port de la Selva – Monestir de Sant Pere de Rodes (GIP-6041) 

Si es vol arribar al Monestir de Sant Pere de Rodes per aquest costat de territori, només hi ha 
una carretera que hi connecta. A l’inici les indicacions es fan confuses perquè són cartells de 
fusta en estat precari. La carretera fa tota l’estona en pendent, és estreta, l’asfalt està en mal 
estat i no té zones de parada ni miradors, tot i que les vistes entre terrenys muntanyosos i el 
mar a baix conformen un contrast que captiva. Si es vol seguir la ruta de Port de la Selva cap a 
Portbou, s’ha de retrocedir altre cop fins a Port de la Selva 

8. Port de la Selva – Portbou (GI-612 fins a Llançà / N-260 resta de recorregut) 

Carretera de 18’2km que passa per alguns municipis costaners seguint el seu contorn, és de 
fàcil accés. És una carretera ben conservada, amb moltes corbes i molt ample. Té un elevat 
atractiu turístic, a més de paisatgístic, ja que es pot gaudir de vistes tant del mar com de la 
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natura, i hi ha pobles on estacionar i utilitzar els seus equipaments turístics. Es troba molt a 
prop de la frontera amb França. 

Un cop presentades les carreteres per on passa la ruta, s’especifiquen tot seguit altres aspectes 
rellevants. 

En les carreteres secundàries panoràmiques i amb gran atractiu paisatgístic s’ha tingut especial 
atenció en totes les zones de parada i miradors. Es compara un mirador adequat i senyalitzat 
amb una zona de parada que també té vistes panoràmiques molt atractives però que no està 
ben adaptada pels usuaris que hi estacionen. En algunes de les carreteres recorregudes faltaria 
adaptar alguna zona més pels usuaris.  

Els miradors més recomanables i les zones on hi ha vistes panoràmiques més atractives són els 
següents: 

 Carretera de Tossa de Mar a Sant Feliu (diversos miradors construïts iguals amb 
baranes metàl·liques vermelles i senyalitzats). 

 Ermita de Sant Grau (Tossa de Mar) 

 Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols) 

 Far de Sant Sebastià (Palafrugell) 

 Monestir de Sant Pere de Rodes 

 Mirador del Cap de Creus 

                         
Font: Elaboració pròpia. 

Referent a la senyalització, com s’ha explicat anteriorment, Queensland, Ontàrio i Victòria 
presenten unes normatives específiques de senyalització quant a les touring routes o les rutes 
amb un atractiu turístic elevat. Aquest fet permet al motorcycle tourist sentir-se més còmode i 
es pot desplaçar per la destinació més fàcilment. Queensland (2012) divideix les senyals en 
viàries estàndards o turístiques, i dins d’aquestes turístiques s’hi emmarquen les senyals 
específiques que posseeixen les touring routes. 

 
Il·lustració 7. Mirador a Tossa de Mar i zona de parada (Sant Feliu de Guíxols) 
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Durant la ruta recorreguda, no s’han contemplat senyals turístics que indiquessin les carreteres 
panoràmiques i atractives per aquest segment de mercat. Sí que s’hi han observat senyals 
viàries indicant la direcció o senyals turístics informant d’atraccions importants, com per 
exemple Cadaqués o el Monestir de Sant Pere de Rodes. Resumint, el drive tourism en general 
no es contempla dins del marc del “Manual de senyalització territorial i temàtica de 
Catalunya”(2010), ja que els recursos que es consideren que s’han de senyalitzar són els 
següents: 

1. Patrimoni artístic, històric, cultural i natural. 

2. Patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic. 

3. Elements geogràfics i paisatgístics destacats. 

4. Conjunts monumentals. 

5. Museus rellevants. 

6. Equipaments singulars. 

Per últim, tal i com es pot observar en el marc teòric, el clima i les condicions climatològiques 
favorables de la destinació són un aspecte important que el motorcycle tourist té en 
consideració. La Costa Brava és una destinació que té unes condicions òptimes bona part de 
l’any, una oportunitat per la destinació quant a aquest producte. 

3.3.2  Allotjament i restauració durant la ruta 

Tal com ja s’ha anat veien al llarg de les anàlisis, el turista que viatja amb moto té tendència a 
utilitzar allotjaments que estiguin a l’aire lliure i d’acampada. Per això, en aquest sentit, s’han 
tingut més en compte els càmpings i els allotjaments de turisme rural. Segons la publicació 
“Catalunya Turístics en Xifres 2012” de la Direcció General de Turisme de Catalunya, la Costa 
Brava es troba situada en primera posició pel que fa a nombre de càmpings dins l’àmbit català, 
posseeix el 31% del total amb 109 càmpings, i també en primera posició en nombre de places 
dins aquests establiments amb el 45’5% del total, 125.307 places. També cal ressaltar que la 
Costa Brava té 34 dels 70 càmpings de 1ª categoria i dos dels tres càmpings de luxe de 
Catalunya. Quant a allotjaments rurals, la Costa Brava es troba en segona posició, amb el 19’2% 
del total (414 establiments de turisme rural). I quant a establiments hotelers, també es situa en 
primera posició amb 712 establiments (25’1%). 

Al llarg de la ruta es travessen municipis de costa amb gran afluència turística i que, per tant, 
ofereixen moltes possibilitats d’allotjament. Aquestes estadístiques evidencien que al llarg 
d’aquest territori es troben molts establiments on allotjar-se, de diverses tipologies i categories. 
Tot així, cal fer esment a que molts d’ells només estan oberts durant el període de temporada 
alta i en aquesta època presenten un percentatge d’ocupació molt elevat. En aquest sentit, tot i 
que el turista que va en moto no sol reservar bona part dels allotjaments on pernocta, és 
recomanable que s’informi prèviament dels horaris d’obertura i de la disponibilitat de places ja 
que sinó es pot fer feixuc trobar allotjament. 

Pel que fa a la restauració, actualment la província de Girona té un renom mundial gràcies al 
Celler de Can Roca, però també, per la cultura de la gastronomia, el vi i els seus productes 
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autòctons. Des del Patronat de la Costa Brava-Pirineu de Girona es dóna molt èmfasi i es fa 
molta promoció de la gastronomia i la cuina mediterrània. Recentment, s’han creat, amb la 
col·laboració d’empreses del sector, la Ruta del Vi DO Empordà, a més de donar a conèixer 
esdeveniments gastronòmics i rutes gastronòmiques amb una temàtica concreta. 

3.3.3  Serveis de manteniment 

1. Tallers mecànics i establiments de motos i equipament 

Existeixen tallers i establiments petits que solen ser de caràcter familiar, és a dir, no són 
concessionaris de marques oficials. Se’n poden trobar a la majoria dels municipis costaners pels 
quals es passa, s’ha d’entrar al centre del municipi per trobar-los. Aquests tallers i establiments 
estan poc familiaritzats amb el turisme.  

2. Gasolineres i àrees de descans 

A les carreteres principals més transitades hi ha gasolineres i àrees de descans al llarg del 
recorregut, tot i que s’ha d’entrar als pobles a proveir de carburant.  

En el tram 1 es troben gasolineres a Girona, Llambilles, Llagostera, Tossa de Mar, Sant Feliu de 
Guíxols, Platja d’Aro, Palamós i Palafrugell. És a dir, sovint en els municipis més rellevants de la 
Costa Brava pel que fa al nombre d’habitants. Això si, en molts casos s’ha de fer un desviament 
de la carretera i entrar en el municipi.  

Pel que fa el tram 2, succeeix el mateix que en el tram anterior. Cal especificar, però, que des 
de Roses fins a Portbou, gairebé no hi ha gasolineres. Aquestes es troben a Roses, Port de la 
Selva, Cadaqués i Llançà. Els motoristes s’han d’informar prèviament ja que només estan 
indicades a pocs metres d’on estan situades i són escasses. 

3.3.4  Consells i normatives de circulació a la destinació 

Tota la informació referent a les carreteres, la situació del trànsit i les normatives de circulació 
es pot trobar fàcilment a la pàgina web del Servei Català de Trànsit  a l’enllaç 
http://conducciosegura.gencat.cat/en. La informació també està amb anglès per facilitar la 
comprensió als turistes. 

 

3.4 Promoció i oferta complementària  

3.4.1 Organismes que promouen el motorcycle tourism 

Podem trobar iniciatives o empreses de caràcter privat que situen aquest segment de mercat a 
la Costa Brava. A Wikiloc, una aplicació sobre rutes i punts GPS arreu del món, es poden trobar 
fins a 40 rutes en moto penjades sobre la Costa Brava, proposades per diferents usuaris; la 
revista on-line Motofan durant l’abril 2014 ha publicat un llistat amb les 10 rutes més 
emblemàtiques de l’Estat Espanyol i la Costa Brava la situen en primera posició; o la comunitat 
de motoristes EatSleepRide va nomenar l’any 2013 la carretera que connecta Tossa de Mar 
amb Sant Feliu de Guíxols carretera de l’any a Espanya.  

http://conducciosegura.gencat.cat/en
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Ara bé, els organismes públics i de la destinació pel que fa en matèria de turisme no 
contemplen encara aquest nínxol de mercat i, per tant, no hi ha accions que el promoguin.  

Tot i així, s’ha trobat un mapa del Consell Comarcal del Baix Empordà anomenat “Rutes en 
cotxe” amb català, castellà, anglès i francès que proposa sis rutes a seguir. Aquestes han estat 
dissenyades amb la finalitat de visitar tots els indrets turístics de la zona, no tenint en compte 
les característiques i el que busquen els turistes que practiquen drive tourism. 

3.4.2  Oferta per part del sector privat 

Si es fa una cerca d’empreses que lloguin motocicletes, es pot observar que a la zona de la 
Costa Brava n’hi ha poques. És més, moltes d’elles només posen a disposició del client 
ciclomotors i, en alguns casos, alguna de cilindrada 125. Falten negocis especialitzats en el 
lloguer de motocicletes amb diversitat de cilindrades i amb accessoris adaptats per aquest 
segment de mercat, com també excursions o rutes planificades o informació general sobre per 
on desplaçar-se. 

A Girona capital només es troba Moto Rent Costa Brava, un negoci que es troba situat al centre 
de la ciutat. El motorcycle tourist pot escollir diversitat de motocicletes de la cilindrada 50cc fins 
a 750cc. Des de la pàgina web el client pot accedir fàcilment a tota la informació sobre el 
lloguer de les motocicletes, tant imatges com condicions de contracte i tarifes. Tenen servei de 
transport si es lloga la motocicleta des d’un municipi fora de Girona. 

En els municipis costaners es troben escassos establiments de lloguer de motos i la gran 
majoria no ofereixen diferents cilindrades de motos a escollir, solen ser scooters o motos de 
125cc. 

Pel que fa als allotjaments i espais o empreses biker-friendly, no es troba una  especialització si 
es compara amb les altres destinacions analitzades, tot i que l’empresa Motorbike Experience, 
una empresa que vol divulgar aquesta tipologia de turisme pel territori català, ha intentat crear 
una xarxa d’allotjaments i establiments biker-friendly. 

3.4.3  Esdeveniments i clubs d’aficionats de la destinació 

Sens dubte, una oportunitat clau i rellevant de tenir present per atraure aquest perfil de turista 
és la proximitat amb el circuit de Montmeló (Vallès Oriental), a 50 minuts de Girona i a una 
hora del centre de la Costa Brava.  

Aquest circuit és escenari d’importants curses de motos a nivell internacional, així com també a 
nivell nacional i regional. Cada any, un cap de setmana de juny, s’hi realitza una prova del 
campionat mundial de moto GP. Tot i que hi predomina el mercat espanyol, un quart dels 
assistents són internacionals, en especial anglesos i francesos. (Insetur, 2012) 

Referent als clubs d’aficionats que té la destinació, la Federació Catalana de Motociclisme ha 
publicat a la seva pàgina web un llistat de tots els clubs que es troben en el territori català, 
dividits per províncies. A la província de Girona n’hi ha 40 de registrats. 
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4. Comparativa de les destinacions 
escollides amb la Costa Brava 

En base a tota la informació adquirida durant el treball, tant en el marc teòric com en l’anàlisi 
de les destinacions, s’ha creat una taula/resum on s’hi especifiquen les característiques  que ha 
de disposar una destinació per ser competent en la tipologia turística del motorcycle tourism. 
Seguidament, es fa una comparativa de les tres destinacions amb la Costa Brava per així poder 
plasmar de manera simplificada els resultats que s’han observat amb les anàlisis de totes les 
destinacions estudiades i poder detallar quines característiques disposa i quines no la Costa 
Brava. 

Les característiques s’han determinat a partir de la llegenda següent: 

 Número 1: característica que no té. 

 Número 2: característica que té a mitges, és a dir, que en certs aspectes es disposa 
o és té en consideració, però no acaba de despuntar i/o es podria millorar. 

 Número 3: característica que té. 

A continuació es presenta la taula amb els resultats. 

CARACTERÍSTICA Grossglockner Ontàrio Victòria Costa Brava 

Panoràmiques, grans escenaris i 
paisatges amb elevat valor 
paisatgístic. 

3 3 3 3 

Carreteres amb corbes, atractivitat i 
diversitat (qualitat tècnica de la 
carretera i aspectes relacionats amb 
gaudir sobre la moto). 

3 3 3 3 

Adequada xarxa de carreteres (bones 
connexions en la destinació). 

3 3 3 2 

Qualitat i manteniment de la carretera 
(les condicions i l’estat del paviment, 
sobretot). 

3 3 3 2 

Informació sobre l’estat de les 
carreteres (informació en temps real a 
través de càmeres) 

3 3 3 3 

Seguretat i confort en la destinació, 
bona conscienciació del que suposa 
conduir per carreteres i informar 
sobre consells i normes per a viatjar 
per les carreteres del país. 

3 3 3 2 

Taula 10. Comparativa de les tres destinacions analitzades amb la Costa Brava 
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Disponibilitat de productes biker-
friendly. 

3 3 2 1 

Clubs i associacions de motos per 
poder contactar abans, durant i 
després del viatge. 

3 3 3 3 

Bona promoció i interès per part de 
l’administració pública del país. 

3 3 3 1 

Creació de plans estratègics per 
atraure aquesta tipologia turística. 

3 3 3 1 

Crear o disposar de touring routes. 3 3 3 1 

Relació amb esdeveniments de motor 
importants a nivell regional, nacional 
o internacional. 

2 3 3 3 

Correcte senyalització de les 
carreteres. 

3 3 3 2 

Sistema de senyalització de les touring 
routes 

1 3 3 1 

Espai dins de la pàgina web oficial 
destinat només a aquesta tipologia de 
turisme (informació de  rutes, què fer, 
què veure, esdeveniments, etc.). 

3 3 2 1 

Opció de descarregar-se mapes 
específics amb les rutes i informacions 
sobre els itineraris i tots els serveis 
que s’hi troben. 

3 3 3 1 

Planificadors de rutes específics per a 
motocicletes. 

2 3 2 1 

Diversitat d’allotjaments i restauració 3 3 3 3 

Establiments de lloguer, venda i 
reparació de motocicletes. 

3 3 2 2 

Infraestructures i equipaments que es 
troben al llarg del recorregut (àrees de 
descans i/o gasolineres). 

3 3 3 2 

Interacció amb blogtrips i xarxes 
socials. 

1 3 3 1 

Aplicacions sobre el tema. 1 2 3 1 

Centres d’informació per a visitants. 3 3 3 3 
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AAVV i oferta privada quant a paquets 
turístics o rutes  i viatges organitzats 
en motocicleta. 

3 3 2 1 

Permetre que els turistes s’involucrin 
amb la cultura de la destinació 
(història de les rutes, població local, 
oferta cultural, etc.) i gran ventall 
d’oferta complementària. 

2 3 3 3 

Condicions climatològiques 
favorables. 

2 2 3 3 

Font: Elaboració pròpia 
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5. Conclusions 

Després d’haver observat el funcionament d’aquesta tipologia de turisme a través de les 
destinacions escollides, té la Costa Brava les característiques necessàries per posar en valor 
aquest producte? Quines oportunitats i fortaleses ofereix? Quines debilitats presenta? Quines 
qualitats podria millorar? Podria funcionar la promoció d’aquest segment de mercat i intentar 
captar-lo? Seria possible crear una touring route que esdevingués coneguda? 

Recapitulant, un cop finalitzat tot el treball, es pot afirmar que tant l’objectiu principal plantejat 
inicialment, és a dir, analitzar si la destinació Costa Brava té les característiques necessàries per 
posar en valor el producte de motorcycle tourism, com els objectius secundaris que s’havien 
fixat per assolir l’objectiu principal, o sigui observar el funcionament del mercat del drive 
tourism i, sobretot, el del motorcycle tourism i analitzar tres destinacions referents i 
competents pel que fa a aquesta tipologia de turisme, s’han complert. Així doncs, tot seguit, es 
detallen les conclusions extretes amb relació a l’objectiu del treball. 

La Costa Brava disposa de les característiques pel que fa a l’escenari general que ha de tenir 
una destinació que vol atraure aquest tipus de turisme. És un territori amb gran valor 
paisatgístic, diversitat d’indrets atractius i d’interès turístic i grans escenaris amb vistes 
admirables i panoràmiques, condicions climatològiques favorables, a més de carreteres amb 
bones qualitats tècniques i atractives per recórrer i gaudir a cavall d’una motocicleta. També, 
altres punts rellevants són la correcta adequació d’infraestructures, tot i que en algun tram hi 
ha una mancança o faria falta fer més habilitacions, i la gran quantitat i diversitat d’allotjaments 
per escollir, així com també de restauració. Tot i així, per poder ser òptims en aquest aspecte, 
es podria millorar amb l’adequació de serveis o accessoris específics per motoristes en els 
establiments d’allotjament, fet que afavoriria un context de productes biker-friendly. D’altra 
banda, una altra oportunitat que pot ajudar a enfortir aquest producte és la proximitat amb el 
circuit de Barcelona-Catalunya, un circuit que cada any acull una carrera del mundial de Moto 
GP, a més d’altres esdeveniments de caràcter esportiu. 

Per contra, aspectes com la senyalització difusa en algunes zones i el manteniment d’algunes 
carreteres, són factors que, si es volgués atraure motoristes, s’haurien de millorar o tenir més 
en consideració. Per exemple, quant a la senyalització, es podria crear un sistema de 
senyalització turística de carreteres panoràmiques o d’atractiu turístic que es contemplés en el 
“Manual de senyalització turística de Catalunya”. Aquest sistema de senyalització hauria de ser 
de fàcil identificació i que el turista/usuari d’aquestes carreteres les poguessin relacionar en 
veure només la imatge, el color de la senyal o el nom de la carretera i/o ruta. Aquest fet 
ajudaria al motorcycle tourist a poder-se desplaçar més fàcilment per la destinació i 
n’augmentaria el seu confort i seguretat, ja que algunes de les carreteres recorregudes no es 
troben indicades o costa trobar-les si no es coneix el territori, i en algunes la carretera i l’asfalt 
no estan en condicions òptimes. 

D’altra banda, s’ha de tenir present que totes les destinacions que tenen èxit en aquest 
segment de mercat, són destinacions en les quals els organismes oficials de turisme i promoció 
donen suport i aposten per aquesta tipologia de turisme i desenvolupen accions per atraure’l. 
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Com s’ha vist anteriorment, la Costa Brava disposa de bona part de les característiques 
essencials per posar en valor aquest producte, però perquè aquest pugui crear-se, evolucionar i 
establir-se a la destinació, es requereix de interès i suport per part d’un organisme oficial, en 
aquest cas el Patronat de Turisme de la Costa Brava-Pirineu de Girona. 

Evidentment, al ser un producte molt específic, s’hauria de començar amb un estudi de mercat 
i de perfil de turista per analitzar-ne la viabilitat a la destinació, també s’haurien d’analitzar 
altres factors de la Costa Brava i fer recerca i estudis per veure si es pot desenvolupar. Tot i així, 
a continuació es proposen, a tall d’exemple, accions que podrien ser útils per posar en valor 
aquest producte turístic. Tot i que en els objectius del treball no es tenia previst proposar 
accions i sabent que amb l’anàlisi dut a terme no n’hi ha prou per a desenvolupar propostes 
d’aquest caire, es creu convenient anomenar-les, ja que aquestes han anat sorgint gràcies a 
tota la informació adquirida al llarg del treball. Ha sigut un exercici que ha ajudat a relacionar la 
part teòrica del treball amb el desenvolupament de la part pràctica de l’anàlisi de la Costa 
Brava, és a dir, amb el desenvolupament de l’objectiu principal del treball. Tot seguit es 
presenten aquestes propostes, que convé recalcar que són a tall d’exemple. 

Una possible acció per a promocionar aquest tipus de turisme seria dissenyar i elaborar un 
mapa específic oficial per a motoristes, amb diverses rutes o carreteres que els poguessin 
atraure i tots els serveis i factors susceptibles d’interès. Per exemple informació sobre estacions 
de servei, tallers mecànics o negocis de lloguer, i també allotjaments o punts d’interès turístic, 
perquè, com s’ha vist anteriorment, són turistes que també s’interessen per la cultura i les 
tradicions del territori que visiten. L’objectiu seria poder arribar a crear una xarxa de carreteres 
i/o rutes per la zona, dirigides als motorcycle tourists i, successivament amb el pas del temps, 
dissenyar una touring route que esdevingués popular i representés aquest territori. Això sí, 
primerament s’haurien d’elegir les carreteres més idònies, el recorregut de la ruta i s’hauria de 
planejar la creació d’un sistema de senyalització i nomenclatura, entre d’altres coses. 

Una altra proposta seria dissenyar i afegir un apartat de drive tourism i, en concret, motorcycle 
tourism a la pàgina web del Patronat de Turisme de la Costa Brava-Pirineu de Girona. Així, 
l’usuari que ho desitgés es podria informar de les rutes i/o carreteres, dels establiments 
mecànics o de lloguer de motocicletes i d’altres serveis específics; podria disposar d’un mapa 
interactiu per crear recorreguts o informar-se dels serveis durant la ruta; podria tenir l’opció de 
descarregar-se un mapa o un roadbook que es podria anomenar “Ride la Costa Brava” específic 
per a motoristes.  

Per tant, si els organismes de promoció de la destinació s’involucressin amb el motorcycle 
tourism, el sector privat ho veuria com una nova oportunitat, un nou mercat per explotar i 
s’interessarien per captar aquest potencial client. S’anirien desenvolupant iniciatives privades 
per oferir serveis per aquest segment de mercat en concret i s’aniria conformant una 
especialització del sector. Hi hauria més establiments de lloguer de motocicletes i oferirien més 
gamma a escollir o tindrien disponibilitat de més serveis, com per exemple rutes guiades per la 
Costa Brava; els tallers mecànics de la zona contemplarien aquesta tipologia de client i per tant, 
estarien més familiaritzats amb el turistes que van amb moto; es crearien i fomentarien 
relacions entre diferents stakeholders de la zona per així crear nous productes turístics, com ara 
paquets turístics on hi participessin allotjaments, establiments de lloguer de motos, restauració 
o altres activitats a escollir. 
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Convé afegir que, com a recerca futura, seria molt interessant poder fer una anàlisi més 
exhaustiva de carreteres de la zona del Pirineu de Girona, com també carreteres dels territoris 
d’interior. Aquest fet permetria poder fer una comparativa i complementar-ho amb la Costa 
Brava, a més de poder observar més diversitat de carreteres i/o rutes, per així detectar més 
detalladament si aquesta tipologia de turisme podria incidir dins del context actual de la 
província de Girona. 
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