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la Selva, una comarca heterogènia

 26 municipis, 995 km2

 170.249 habitants
(Blanes 39.000, Lloret 39.000
Susqueda 100, Brunyola 400)

PIB Ocup.
 Serveis 64% 71%
 Indústria 22% 19%
 Construcció 12% 7%
 Primari 2% 3%

 Estr. Empresarial: 99,8 PIME 
(87% microempreses)

 Atur: 12.771 persones

Montseny-Guilleries

Plana de la Selva

Costa Brava



Persones

Empreses

Territori

Promoció Econòmica i Desenvolupament Local



El projecte HibriturSelva: punt de partida

... sol i platja, marca 
blanca, estereotips, 
competència per 
preus, estacionalitat, 
interior poc 
estructurat, manca de 
producte singular ... 

 diferenciació
 innovació

40.700 places hotel
22.800 places càmping

2.400 places hotel
450 places càmping



La PIME turística té dificultats per innovar, en bona part perquè són 
organitzacions petites i amb un dia a dia vertiginós que no permet 
aturar-se a reflexionar

No obstant, tant al sector com al territori existeixen nombrosos 
recursos, iniciatives i talents que no s’estan valoritzant en clau 
turística i que constitueixen oportunitats innovadores

 La dificultat per innovar redueix les oportunitats de les 
empreses turístiques i incideix negativament en la capacitat 
de diferenciació de l’oferta

Manquen mecanismes concrets, pensats per PIME que 
facilitin la transformació d'aquest potencial en productes i 
serveis turístics

El projecte HibriturSelva: punt de partida



Un ecosistema d’innovació oberta a la Selva

ECOSISTEMA
COL·LABORACIÓ

INNOVACIÓ
OBERTA

HIBRIDACIÓ

SERVEIS
PRODUCTES

El projecte HibriturSelva vol 
generar un espai per a la 
col·laboració entre persones i 
entitats que poden aportar 
valor al turisme (siguin o no del 
“sector”)

A través de processos 
d'innovació oberta i de 
connexions híbrides el projecte 
promou la creació de productes
i serveis innovadors basats en la 
diferenciació territorial



1a fase: metodologia i primers projectes

Tàsques prèvies
- Diagnosi i mapa d’agents
- Formació de facilitadors
- Incorporació d’experiències
- Creació de la xarxa inicial

Desenv. metodològic
- Jornades/Fòrums
- Plataforma digital
- Tallers d’hibridació
- Grups de treball
- Projectes

2013



2a fase: Cicle d’innovació turística

2014 - …

Cicle anual d’innovació turística

Xarxa 
HibriturSelva

Projectes 
/ Equips

Productes 
i serveis turístics

Propostes
Laboratoris d’innovació 

(Grups)

Incubació 
de projectes

Crida anual a projectes
d’innovació oberta 

en turisme

Incorporació 
a oferta turística

comarcal



Plataforma digital



Crida anual de projectes

convocatòria anual 
de projectes



LAB’s d’innovació

connexions improbables
hibridació de disciplines
generació de propostes



Equips de projectes

grup d’empresaris/col·laboradors: 
conceptualització del producte, 

logística del funcionament, política 
de preus, màrqueting, mercat 

potencial, etc.

+ =



“Incubació” de projectes

formació específica
assessorament a mida

Sessions formatives sobre 
aspectes bàsics: mercats 
on dirigir-se, canals de 
comercialització, 
màrqueting, polítiques de 
preus, etc.

Assessoraments 
personalitzats per aquells 
productes o serveis més 
complexos, per guiar als 
promotors en el procés de 
creació



Creació de productes/serveis

co-creació de productes
presentació a la xarxa

llançament de productes



Alguns resultats: els productes creats

9
LAB’s

28
EQUIPS DE
PROJECTE

55

32
PRODUCTES

PERSONES
ASSESSORADES



Alguns resultats: l’activitat presencial

361
PERS. REUNIONS

GRUPS

120
PARTICIPANTS 

FORMACIÓ 1362
PARTICIPACIONS

PRESENCIALS

2835
HORES 215

PARTICIPANTS 
JORNADES

296
MEMBRES DE 

GRUPS

427
PARTICIPANTS

ÚNICS 



Alguns resultats: l’activitat a la plataforma

1660
HORES

PLATAFORMA

304
MEMBRES 106

DISCUSSIONS

19932
MISSATGES

77
ENLLAÇOS

36
ESDEVENIMENTS

109
ARXIUS

238
FOTOS

425
FOTOS



Els altres resultats

 Posada en valor de recursos locals
 Estructuració progressiva de sector
 Creació/diversificació d’empreses
 Professionalització/emprenedoria
 Col·laboració interprofessional



Lliçons metodològiques



www.hibriturselva.cat | @HibriturSelva

Josep Gesti
jgesti@selva.cat

mailto:jgesti@selva.cat
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