
  

PLA ESTRATÈGIC DELPLA ESTRATÈGIC DEL
CASTELL  DE SANTACASTELL  DE SANTA

BÀRBARABÀRBARA



  

DiagnòsticDiagnòstic

Acumulació de propostesAcumulació de propostes
Musa sense valoritzarMusa sense valoritzar



  

ValorValor

Patrimoni. Més 31.000 m2Patrimoni. Més 31.000 m2
Turístic. Més de 400.000 visites anualsTurístic. Més de 400.000 visites anuals
Cultural. Sentimental / ComunitariCultural. Sentimental / Comunitari



  

Necessitat de millora de Necessitat de millora de 
l'experiència turístical'experiència turística

SenyalèticaSenyalètica
Visita restringidaVisita restringida
Col.laboració Patronat MunicipalCol.laboració Patronat Municipal
de Turisme i Platgesde Turisme i Platges



  

VisióVisió
Espai singularEspai singular

Atraure residents i visitantsAtraure residents i visitants
Equilibrar ús del patrimoni, recursosEquilibrar ús del patrimoni, recursos
propis i experiència del visitantpropis i experiència del visitant

Experiència de visita per ajudar a Experiència de visita per ajudar a 
interpretar el seu valor històric i interpretar el seu valor històric i 
patrimonialpatrimonial



  

MètodeMètode

Intern. Mètode DAFO. Turisme + CulturaIntern. Mètode DAFO. Turisme + Cultura
Reunions tècniquesReunions tècniques
Extern amb membres del Consell Local deExtern amb membres del Consell Local de
Cultura de l'Ajuntament d'AlacantCultura de l'Ajuntament d'Alacant



  

VALORSVALORS

SENTIMENTALSENTIMENTAL
CULTURALCULTURAL

PATRIMONIALPATRIMONIAL
TURÍSTICTURÍSTIC



  

Valor PatrimonialValor Patrimonial



  

SenyalèticaSenyalètica

En diversos idiomes: castellà, valencià i anglésEn diversos idiomes: castellà, valencià i anglés



  

Intervencions en Intervencions en 
infraestructuresinfraestructures

Conservació i milloraConservació i millora



  

BaranesBaranes
Trasllat d'estàtuesTrasllat d'estàtues
Centre de recepció de visitantsCentre de recepció de visitants



  

AccessosAccessos

Racionalització de l'aparcamentRacionalització de l'aparcament



  

AccésAccés

AscensorsAscensors



  

Noves tecnologies Noves tecnologies 

Realitat augmentadaRealitat augmentada
App guia i audioguies autònomesApp guia i audioguies autònomes
Xarxa wifi en la FortalesaXarxa wifi en la Fortalesa



  

Apertures de nous espaisApertures de nous espais

Aljub renaixentistaAljub renaixentista
CalabósCalabós



  

Patrimoni de la HumanitatPatrimoni de la Humanitat

Encetat el camíEncetat el camí
Projecció internacional cap a la candidatura Projecció internacional cap a la candidatura 
de Patrimoni de la Humanitatde Patrimoni de la Humanitat



  

MUSAMUSA

Nou enfocament del discurs expositiuNou enfocament del discurs expositiu

El Castell: la seua història, evolució i usos El Castell: la seua història, evolució i usos 

Fets històrics rellevants ocorregutsFets històrics rellevants ocorreguts



  

Finançament i ConservacióFinançament i Conservació

El Castell té una mitjana de 400.000 El Castell té una mitjana de 400.000 
visitants anualsvisitants anuals



  

SinergiesSinergies

Castell de Sant FerranCastell de Sant Ferran
Xarxa de Torres de l'HortaXarxa de Torres de l'Horta
Castell de Santa BàrbaraCastell de Santa Bàrbara



  

SinergiesSinergies

Patrimoni defensiu d'AlacantPatrimoni defensiu d'Alacant
Xarxa de Castells de la C.V. : Xàtiva, Xarxa de Castells de la C.V. : Xàtiva, 
Sagunt, Peníscola, GuadalestSagunt, Peníscola, Guadalest



  

CongressosCongressos
Gestió PatrimonialGestió Patrimonial



  

Valor TurísticValor Turístic



  

Actuació turísticaActuació turística

Informació turística al CastellInformació turística al Castell
Eines promocionalsEines promocionals
Senyalització turísticaSenyalització turística
Oferta comercial i gastronòmicaOferta comercial i gastronòmica



  

Informació turística al Informació turística al 
CastellCastell

Posada en funcionamentd'un punt d'informació turísticaPosada en funcionamentd'un punt d'informació turística
Integració en la Xarxa Tourist InfoIntegració en la Xarxa Tourist Info
Creació del Centre Integral d'Interpretació de visitantsCreació del Centre Integral d'Interpretació de visitants
Ubicació en la Sala del Cos de GuàrdiaUbicació en la Sala del Cos de Guàrdia



  

Eines promocionalsEines promocionals

Material gràficMaterial gràfic
Plànol desplegable amb rutes:Plànol desplegable amb rutes:
CCastell, Muralles, l'Ereta i Tossal del Benacantilastell, Muralles, l'Ereta i Tossal del Benacantil



  

Potenciar i millorar la Potenciar i millorar la 
imatge del Castell imatge del Castell 
desenrotllant desenrotllant 
continguts on linecontinguts on line

Generar estratègies de Generar estratègies de 
difusió de contingutsdifusió de continguts

Desenrotllament i Desenrotllament i 
posicionament on lineposicionament on line

Geolocalització de Geolocalització de 
les instal.lacionsles instal.lacions



  

Oferta comercialOferta comercial
Especial atenció als productes de Especial atenció als productes de 
Denominació d'Origen LocalDenominació d'Origen Local

Prioritat als productes artesanalsPrioritat als productes artesanals

Preus adaptats a tots els segments de la Preus adaptats a tots els segments de la 
poblaciópoblació



  

Oferta gastronómicaOferta gastronómica

Estudi i inclusió de noves propostesEstudi i inclusió de noves propostes
al servei de restauració i cafeteriaal servei de restauració i cafeteria

Oferta gastronòmicaOferta gastronòmica



  

Valor CulturalValor Cultural



  

La FortalesaLa Fortalesa

Ús lúdic i cultural Ús lúdic i cultural 
Destinat a tots els públicsDestinat a tots els públics



  

PolvoríPolvorí

Es projecta com espai infantil per Es projecta com espai infantil per 
a l'any 2017a l'any 2017



  

LlibreriaLlibreria
Línia merchandising de la Fortalesa (CSB)Línia merchandising de la Fortalesa (CSB)
Productes típics de la provínciaProductes típics de la província

NovaNova
BotigaBotiga
LlibreriaLlibreria



  

Campanya estival 2016Campanya estival 2016

A la llum
A la llumdel Castell

del Castell
Nous cicles en nous espaisNous cicles en nous espais



  

Propostes per a l'AljubPropostes per a l'Aljub

Explorant aquest espai per a la realització Explorant aquest espai per a la realització 
d'actuacionsd'actuacions



  

Pati d'ArmesPati d'Armes
Teatre infantilTeatre infantil



  

Festival deFestival de
teatre clàssicteatre clàssic

2020
1616

2020
1616

Nou cicleNou cicle



  

Sopars amb espectacleSopars amb espectacle

Al Pati d'ArmesAl Pati d'Armes



  

ConcertsConcerts

Tots els estils, tots els públicsTots els estils, tots els públics

Nova seu per a actuacionsNova seu per a actuacions



  

Jornades, trobadesJornades, trobades

Literatura, cinemaLiteratura, cinema



  Valor Sentimental Valor Sentimental 



  

Valor Simbòlic i sentimentalValor Simbòlic i sentimental

Patrimoni. Més  de 31.000 m2Patrimoni. Més  de 31.000 m2
Turístic. Més de 400.000 visites anualsTurístic. Més de 400.000 visites anuals

Cultural Sentimental / ComunitariCultural Sentimental / Comunitari



  

GRÀCIESGRÀCIES
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