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#reconnectatcatalunya 

Reconnecta’t amb Catalunya, la nova 

campanya de femturisme.cat després de la 

crisi sanitària 
 
En aquest moments de trasbals del nostre dia a dia degut a la crisi sanitària del COVID-19 

femturisme.cat presenta Reconnecta’t amb Catalunya, una nova campanya digital amb 

l'objectiu de reactivar l’oci i el turisme de proximitat i de qualitat.  

La situació excepcional viscuda pel COVID-19 ha afectat especialment al sector del turisme. Des de 

femturisme.cat es considera que ara és el moment de realitzar accions com aquesta que ajudin a 

superar la crisi i fer més fàcil la tornada a la nova normalitat. 

Reconnecta't amb Catalunya es basa en quatre pilars fonamentals: reactivar l'oci i el turisme a 

Catalunya, descentralitzar el turisme amb propostes a tot el territori català, generar confiança en el 

sector turístic i oferir als usuaris ofertes per redescobrir Catalunya des d’un altre punt de vista. 

Els dos punts forts de la campanya són per una banda la mostra de la diversitat del sector turístic 

català i, per l’altra el ventall d’idees per a tots els públics de promoció del producte local. Aquesta 

unió dona com a resultat la incentivació de l’autoestima del territori, tant cabdal en aquesta situació 

excepcional que vivim. 

Reconnecta’t amb Catalunya és una campanya transversal que utilitza material gràfic per a adaptar 

cada creativitat al canal de comunicació escollit. Per portar-la a terme, s’han definit 10 temàtiques 

turístiques que són el fil conductor en aspectes com la tradició, la natura, el turisme esportiu, 

l’astroturisme, l’enoturisme, el turisme accessible o el turisme familiar, entre d’altres. La 

campanya es complementa amb més de 100 articles que es distribuiran a través del web de 

femturisme.cat, de les xarxes socials i dels butlletins, conjuntament amb material gràfic dissenyat 

específicament per cada temàtica.  

Catalunya és un territori que ha demostrat treure el millor de si mateix en situacions excepcionals com 

la que vivim. La voluntat de femturisme.cat és poder gaudir de tot el que tenim a prop amb una nova 

mirada.  

Amb Reconnecta’t amb Catalunya es vol ajudar a redescobrir el territori, reprendre la confiança 

en el sector, acostar el turisme local a tothom i retornar la curiositat per casa nostra. Per aquest motiu 

la campanya està pensada i oberta als tots els municipis, amb la idea de donar visibilitat des del més 

petit fins a la gran capital. 
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