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1. PRESENTACIÓ 

 
Introducció 

 
Perquè entengueu una mica millor el meu paper dins tota aquesta història que 
explicaré a continuació primer cal que vos posi una mica en situació. Durant 
l’estiu passat vaig realitzar les meves pràctiques obligatòries a l’Ajuntament de 
Manacor, més concretament a la Delegació de Turisme. La meva experiència 
va ser bastant satisfactòria alternant hores d’atenció al públic a l’Oficina de 
Turisme de Porto Cristo i d’altres dedicades a l’organització de diferent actes 
que son competència de la Delegació des de l’oficina de Manacor. 
Una vegada vaig haver acabat les practiques obligatòries, la Delegada de 
Turisme i la Tècnica de Turisme de l’Ajuntament de Manacor hem van fer una 
proposta. Si estava disposat a continuar fent feina a la Delegació de Turisme, hi 
havia una tasca per a mi. La tasca a la que es referien tenia a veure amb un 
projecte anomenant Cloud Destination que s’aplicaria com a prova pilot al destí 
coster Cales de Mallorca i consistiria a grans trets amb la elaboració del 
contingut d’un portal turístic i la intermediació entre les empreses creadores del 
portal i els agents del propi destí: la pròpia Delegació de Turisme, hotels, 
restaurants, establiments d’oci, etc ... 
D’aquí ve la meva vinculació en el projecte. 
Una vegada situats començaré explicant a grans trets que es Cloud Destination 
i en que consisteix la seva aplicació. 
 

Que es Cloud Destination ? 
 
Dons bé primer de tot podem definir Cloud Destination com una nova gran 
plataforma global de turisme que neix a partir de la tasca de un consorci format 
per varies empreses dedicades a investigació i aplicació de noves tecnologies: 
Araldi S.L, Etooltech S.L, WinHotel Solution, Global Red eSuccess S.L, Solid 
Quality Mentors S.L Playence Spain S.L y LabHuman, i organismes de 
investigació com i2cat Fundaci, UPV, CIC tour Gune.  
Que pretén aquesta gran plataforma ? a grans trets pretén oferir solucions 
empresarials i turístiques durant tot el cicle de vida del turista ( abans, durant i 
després de la estància) 
La idea és oferir solucions tant a les empreses com als  turistes. Per una banda 
a les empreses es posa a la seva disposició serveis i eines que li permeten 
conèixer detalladament el perfil del turista i les seves necessitats la qual cosa 
els permetrà gestionar millor la seva activitat. Per altra banda el turista també 
es veu beneficiat ja que la plataforma posa al seu servei les noves tecnologies  
i li ofereix serveis complementaris que permetran gaudir d’una experiència 
vacacional més satisfactòria.  



 
 
Aquesta és la teoria i una vegada definit el projecte s’havia de posar en marxa 
a petita escala. És aquí a on entra en joc el destí Cales de Mallorca. Per que 
Cales de Mallorca ?  
Doncs bé reprodueixo textualment les paraules del president del comitè de 
gestió i representant de SolidQ, Fernando G. Guerrero en les quals n’exposa 
breument els motius davant la premsa:  
 "Se ha elegido Calas de Mallorca para que sea la prueba piloto a nivel estatal 
porque buscábamos destinos dispersos, pequeños y de turismo familiar. La 
idea es aprovechar las nuevas tecnologías para crear una demanda". 
D’aquí en podem extreure el motiu, Cales de Mallorca compleix els requisits per 
poder fer una bona prova pilot, es petit, disposa de moltes places hoteleres i 
ofereix un tipus de turisme familiar i de masses.  
Així, dia 22 de Octubre de 2013 el consorci Cloud Destination va firmar un 
conveni amb la Delegació de Turisme de l’Ajuntament de Manacor i 
l’Associació Propietaris de Cales de Mallorca per tal de que en el destí Cales 
de Mallorca s’hi poses en funcionament aquest projecte  en forma de prova 
pilot. El projecte esta finançat parcialment per el Ministeri de Economia i 
compta amb un pressupost de 5 milions de euros. 
 

 

2. CLOUD DESTINATION, PLATAFORMA  
GLOBAL DEL TURISME 

 
Començaré analitzant el projecte de forma general, analitzant els objectius i 
estratègies d’aquest sense entrar dins de la prova pilot a Cales de Mallorca la 
qual analitzaré més endavant.  

 

2.1 OBJECTIUS GENERALS 
 
L’objectiu més general de Cloud Destination podríem dir que es divideix en 
dues branques: 
 
Per una banda Cloud Destination el que pretén es integrar serveis i eines per a 
que les empreses del destí pugui obtenir informació completa i detallada del 
perfil dels turistes per tal de que puguin gestionar millor la seva activitat 
enfocant els seus serveis i productes d’una manera més específica a les 
necessitats dels turistes. 
 
Per altra banda es presenta com una eina més per al turista  molt lligada a  les 
noves tecnologies (elements de realitat augmentada, continguts ubics)  que li 
permetrà gaudir d’una experiència vocacional més satisfactòria.  



 
Totes aquestes finalitats condueixen a un sol fi, que es el de satisfer al turista 
abans, durant i després de la seva experiència. 
Així la plataforma intenta aportar noves eines i solucions dins de la industria 
turística, en aquets sentit van els seus fins més generals: 

 

 Fomentar la integració de les TIC en la industria del turisme 

 Millorar la competitivitat de les empreses turístiques a través de la 
incorporació de la tecnologia en els diferents agents que intervenen en el 
sector turístic. 

 Fomentar la investigació i el desenvolupament  (I+D) en el sector turístic. 

 Fer compatible la sostenibilitat ambiental amb l’exercici de l’activitat 
turística 

 Promoure destins intel·ligents 

 Potenciar la coordinació entre els diferents agents implicats en la cadena 
de valor turística.  

 Anticipar les necessitats dels turistes i així augmentar la seva satisfacció. 

 Estudiar els usos i hàbits del turista al llarg del seu cicle de vida. 

 Conscienciar i educar al turista per a que causi un menor impacte en el 
medi ambient 

 Identificar perfils i categories del turista. 

 Intercanviar experiències entre els participats del projecte. 
 

Més endavant faré referència als Objectius de la Prova Pilot a Cales de 
Mallorca 
 

2.2 EINES CLOUD COMPUTING 
 
Com he esmentat abans un dels objectius de Cloud Destination és la 
satisfacció del turista abans, durant i després de la seva estància. Per tal 
d’aconseguir aquest propòsit a Cloud Destination s’utilitzen les denominades en 
el projecte eines “Cloud Computing”.  
 
El paquet de eines Cloud-Computing es divideix en tres parts, segons el cicle 
de vida del turista en el que intervenen en major o menor mesura, així trobem: 
Eines Cloud Computing Pre-Estància, Eines Cloud Computing Inter-
Estància i Eines Cloud Computing Post-Estància. 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
Eines Cloud Computing Pre-Estància 

 
Tenen com a objectiu impulsar la compra dels productes i serveis del destí. 
Aquestes son les eines principals que intervenen: 
 

 Portal dinàmic de promoció del destí: Te com a objectiu promocionar 
el destí però a la vegada realitza una funció de recaptació de informació 
del turista mitjançant l’anàlisi del comportament dels visitants. El 
dinamisme fa referència a la capacitat d’adaptació dels continguts 
promocionals del portal a la informació recaptada del turista. El definitiva 

• Portal dinàmic de promoció del destí 

• Canal de distribució i Central de Reserves 

• Xarxes Socials Intel.ligents  

• Observatori Turistic  

• Bussines Intelligence 

• Reputació de la Marca 

• Sistemes de fidelització  
 

Paquet de eines 
Pre-Estància  

• Observatori Turístic  

• Bussines Intelligence 

• Continguts adaptatius  

• Portal de Promoció 

• Xarxes socials Intel.ligents 

• Continguts de Realitat Augmentada 

• HbbTV 

• Reputació de la Marca 

• Sistemes de Fidelització 

Paquet de eines 

Inter-Estància 

• Observatori Turístic 

• Bussines Intelligence 

• Portal de Promoció 

• Xarxes Socials Intel.ligents 

• Reputació de la Marca 

• Sistemes de Fidelització 

Paquet de eines  

Post-Estància 



adaptar els continguts promocionals segons les necessitats de l’usuari 
(ofertes adaptades per part de les empreses turístiques, promoció 
adaptada sobre el destí, etc) 
 

 Canal de distribució i Central de reserves: Es tracta de que el turista 
puguin comprar directament l’esdeveniment producte o servei a través 
dels canals de distribució i les centrals de reserva de les empreses.  
 

 Xarxes socials intel·ligents: Tenen un paper molt destacat en el 
projecte. Les xarxes socials posen en funcionament el procés viral, 
permeten promocionar els productes i serveis així com també 
promocionen el propi portal de promoció i el portal de promoció fa difusió 
d’aquestes. Així l’abast de la promoció pot ser molt gran.  
 
Tot i que aquí apareixen dins de les eines de pre-estància podríem dir 
que intervenen en tot el procés, ja que, promocionen el destí i permeten 
la participació dels turista abans, durant i després de la estància. 
 
La participació del turista durant i després de l’estància es pot convertir 
en una eina de promoció per al turista pre-estància. 
 
A l’hora tota aquesta informació dels participants serveix a les empreses 
per elaborar perfils i posteriorment oferir continguts promocionals 
adaptats, elaborar segments de mercat i tornar a motivar el procés de 
compra del turista etc.  
 
Es tracta d’una roda que quan es posa en marxa pot tenir un abast 
infinit, tot i que també pot ser difícils posar-la en funcionament. Si les 
empreses i el propi destí no ofereix continguts interesants, els turistes no 
compraran, si no compren difícilment participaran i si no participen no 
serviran de promoció per nous consumidors ni les empreses obtindran la 
informació necessària per oferir continguts adaptats. De la mateixa 
manera funciona el portal de promoció i en definitiva tot el projecte. 
 

 Observatori turístic i Bussines Intelligence: Son les eines que 
permetran captar la informació per identificar necessitats tant de les 
empreses i del destí com dels turistes per elaborar perfils i patrons.  
 
L’observatori turístic s’encarrega d’analitzar peticions, usos i hàbits 
dels turistes extraient informació de diferents fonts: portal de promoció, 
xarxes socials, bases de dades de les empreses del desí i del propi 
destí. Les actuacions més destacades de l’observatori son: realització de 
entrevistes i enquestes, desenvolupament de bases de dades i series 
històriques, anàlisis DAFO, estudis Delphi i anàlisis de tendències 
realització de bolletins electrònics i informes anuals amb l’evolució 
estadística de diferents indicadors. 
 
Bussines Intelligence es el procés per el qual la informació 
desesructurada captada es transforma en informació estructurada i 
finalment en coneixement en forma de perfils i patrons que serveixen a 



les empreses i al destí per conèixer al turista i per poder maximitzar la 
seva satisfacció. 
 
Intervenen en tot el procés recaptant informació de tot el cicle de vida del 
turista. En aquesta fase permeten oferir promocions adaptades per 
motivar la compra del producte / destí per part del turista. 

 
 

 
 
       

 Reputació de la marca: Es tracta de una marca creada per al projecte 
que pretén identificar el destí. Es pretén que integri tots els elements que 
el componen (allotjament, gastronomia, platges, etc). El seu fi es  que 
quan el turista vegi la marca la identifiqui amb el destí i que la vinculi a 
experiències vocacionals passades satisfactòries o a futures 
experiències potencialment satisfactòries. 
Per aconseguir això es molt important que tot el procés funcioni, que el 
turista estigui satisfet i que s’obtingui la informació necessària per poder 
elaborar més continguts adaptats que satisfacin a més turistes i es creï 
aquesta reputació que una vegada assolida farà que la marca funcioni 
per si sola com a eina de captació de turistes.  
De la mateixa forma que el portal i la majoria d’eines intervé en tot el 
procés, no només en la pre-estància, això es deu a que el procés 
sempre funciona com una roda. 
 

 Sistemes de fidelització: També intervenen en tot el procés, pretenen 
captar, convèncer i conservar al turista. Son una font més d’informació 
quan el turista s’hi adhereix (informació de registre). 
 

 

• Informació 
desestructurada 

•  Diverses fonts (xarxes 
socials, portal de 
promoció, etc) 

Observatori 
turístic 

• Informació 
estructurada 

•Patrons i perfils 

Bussines 
Intelligence 



 
 
 

Eines CloudComputing Inter-Estància 
 
L’objectiu principal d’aquestes eines es aconseguir la satisfacció del turista 
durant la pròpia experiència vocacional ampliant el seu rang de possibilitats i 
serveis disponibles. Aquestes son les que intervenen en aquest procés: 
 

 Observatori turístic i Bussines Intelligence: Intervenen en aquesta 
etapa en el sentit que la informació recaptada per l’Observatori turístic i 
posteriorment estructurada per el procés Bussines Intelligence permet 
oferir continguts i serveis adaptats al turista durant la seva estància.  
 
A l’hora s’encarrega de recaptar nova informació durant aquesta mateixa 
estància per elaborar continguts adaptats en el futur. 

 
 

 Continguts adaptatius: En el sentit de que s’adapten als patrons i 
perfils del turista. Permet a les empreses ajustar al màxim el servei a les 
necessitats del turista. Es poden oferir a través de diferents mitjans: 
 

1. Xarxes socials 
 

2. Portal de promoció 
 

3. Guies interactives  
 

4. Continguts de realitat augmentada a través de la tecnologia 
mòbil. Aquest dispositiu de realitat augmentada permeten al 
turista consultar informació precisa sobre la seva localització i 
orientació i localitzar punts d’interès 
 
Es tracta de continguts ubics, adaptats a la localització i el 
context (informació diferent i adaptada si el turista es troba a la 
platja o si es troba a un restaurant per exemple.).  
 
El turista podrà accedir a informació sobre cadascun d’aquests 
punts d’interès mitjançant imatges, texts i continguts 
multimèdia.  
 

5. HbbTV: Permet la integració de continguts turístics que es 
difonen a Internet a través d’aquesta via.  

 

 PMS: Es tracta de una eina de gestió de reserves per a les empreses 
turístiques que facilita i fa mes eficient el procés i a petició del client 
també permet gestió de nòmines, back-office i contes de clients. 



S’integrarà per al projecte una PMS ja creada, de la empresa 
WINHOTEL, a les eines CloudComputing. 

 

 Sistemes de fidelització: com hem dit abans intervenen en tot el 
procés. En aquest cas poden oferir avantatges (facilitats, descomptes, 
etc)  al turista inter-estància.  
 
 

 
 

 
Eines CloudComputing Post-Estància 

 
En aquest procés es realitza un seguiment i un anàlisi de l’estància dels 
turistes, s’analitza tot el seu cicle de vida per tal de aconseguir una millora 
continua. Aquesta informació permet a les empreses del destí adaptar els 
productes i serveis a les necessitats del turista i millorar la seva competitivitat. 
Intervenen aquestes eines: 
 

 Observatori turístic i Bussines Intelligence: en aquest cas s’analitza i 
s’estructura informació relativa a tot el cicle de vida del turista. 

 
 

 Xarxes socials intel·ligents: En aquesta fase son un font d’informació 
de tot el cicle de vida del visitant i a l’hora permeten al turista post-
estància fer difusió de les seves experiències en el destí la qual cosa pot 
motivar l’interès de turistes  potencials i així es torna a iniciar la roda. 

 
 

 Reputació de la marca: Intervé en tot el procés ,  la major o menor 
satisfacció del turista post-estància definirà la imatge i opinió d’aquest. 
Com més bona sigui la imatge que es formuli aquest turista major 

Observatori 
Turístic, 
Bussines 

Intelligence 

Informació 
valiosa per a 
les empreses 

Continguts 
Adaptatius  



reputació i major capacitat per motivar la repetició de l’experiència i 
major capacitat per captar nous visitants. 

 
 

 Sistemes de fidelització: Poden motivar la compra futura dels turistes 
que ja han gaudit del destí. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3. EL DESTÍ, CALES DE MALLORCA 
 

 

3.1 ANALISI DE SITUACIÓ 
 

Macroentorn 
 

 
Entorn Econòmic:  
 

 Recessió econòmica a España des de l’any 2008. 
 

Eines Pre-Estància 

Fomentar l'interés del turista 

Venta del Producte / Destí 

 

Eines Inter-Estància 
Continguts adaptatius per  

crear satisfacció i valor afegit 

Fidelització del turista 

Eines Post-Estància 

Anàlisi del cicle de vida 
del turista 

Millora continua 



 A l’any 2013 la xifra del PIB anual de les Illes Balears va ser de 23.446 
mil.€ ocupant la dotzena posició en el ranking de comunitats autònomes 
i el PIB anual per càpita de 23.446 € ocupant la setena posició. 
 
 

 El Turisme a les Illes Balears aporta un 80% del PIB. 
 

 Percentatge d’atur a les Illes del 22,9 % (darrer trimestre de 2013), una 
xifra per davall del conjunt espanyol (26%). 
 

 En turisme aporta molts de llocs de feina a les Illes, però son molt 
estacionals i es concentren en el tercer trimestre de l’any. 

 
 

 A Cales de Mallorca el Turisme es el principal sustento, genera 2500 
llocs de feina cada any. 

 
 
Entorn mediambiental:  
 
 
Cales de Mallorca destaca per la riquesa dels seus paisatges: 
 

 A Cales de Mallorca a partir de la platja de Cala Antena hi trobem una 
àrea declarada Arena Natural d’Especial Interès (ANEI). Dins aquesta 
àrea hi trobem cales verges que gràcies a aquesta declaració com a 
ANEI no han estat urbanitzades i mantenen les seves característiques 
naturals.  

 

 L’entorn de Cales de Mallorca esta compost per una àrea de formacions 
calcàries que generen cavitats i torrents que es disposen 
perpendicularment a la costa i formen barrancs i petites zones humides.  

 

 La franja litoral rocosa es troba coberta de matolls d’espècies diferents: 
ullastre, fonoll marí, mata, etc.   
 

 
Entorn administratiu i institucional: 
 
Hi ha una sèrie de fets que marquen la política i la administració de Cales: 
 

 L’ajuntament de Manacor no disposa de la residència urbanística de 
Cales, tot i que està procés de retornar als seus dominis. Mentrestant i 
des de fa més de 10 anys l’Ajuntament de Manacor no pot invertir en 
millorar bona part de la infraestructures bàsiques de Cales (xarxa 
d’aigües, xarxa de llum ... ) i aquestes s’han quedat obsoletes. Tot i així  
aquest any ja s’han dut a terme tot una sèrie d’accions de millora com la 
reparació del paviment de carrers, millores i manteniment del Passeig 
Marítim i la creació i manteniment de zones verdes. Així mateix està 
previst de cara al futur pròxim canviar tot l’enllumenat públic.  



 

 Durant els darrers anys s’ha fet poca promoció pública del destí. 
 

 Cales de Mallorca disposa de una Associació de Propietaris i d’una 
Associació de Comerciants que treballen en benefici del destí i dels 
grups que representen i els seus representants fan d’intermediaris amb 
l’Administració Pública. Ara bé la falta de col·laboració entre els dos 
col·lectius dificulten la realització de projectes conjunts i  generen una 
falta de cohesió entre els diferents agents que intervenen a l’hora de 
satisfer el turista. 
 
 

Entorn sociodemogràfic: 
 

 A Cales hi resideixen durant tot l’any unes 900 persones tot i que durant 
els mesos d’estiu aquesta xifra es triplica per la creació de molts de llocs 
de feina. 

 

 Durant tot l’any hi viuen un centenar de estrangers que han escollit 
Cales de Mallorca com a lloc de residència per gaudir de l’entorn i del 
clima, inclús n’hi ha que disposen de negocis propis enfocats al turisme. 
 
 

 El fet que Cales de Mallorca nasqués en els anys 60 durant el boom 
turístic per cobrir les necessitats d’allotjament dels turistes que visitaven 
aquesta zona de la costa i el fet de que bona part de la població local 
sigui estrangera i només resideixi a Cales durant els mesos d’estiu per 
treballar provoquen una mancança de cultura pròpia i identitat com a 
poble. Així Cales de Mallorca no disposa de festes tradicional ni costums 
arrelades, la oferta cultural es molt limitada. 
 

 Residents i propietaris locals poc conscienciats de cara a oferir un servei 
de qualitat al turista.  

 

Microentorn 
 

 

Inventari de atractius 
 
Platges i Cales 
 
Les platges que pertanyen a Cales de Mallorca són: Cala Domingos Grans, 
Cala Domingos Petits i Cala Antena: 

 



 
 
 
A part d’aquestes hem de anomenar Cala Murada i les platges verges Cala 
Bota, Cala Virgili, Cala Pilota i Cala Magraner que tot i no pertànyer a Cales 
de Mallorca per la seva proximitat poden ser considerades atractius per els 
turistes que visiten el destí. 

 
Patrimoni històric 

 
Com que Cales de Mallorca es una urbanització creada  durant el boom turístic 
destinada al turisme no disposa de patrimoni històric propi. Ara bé, tenint en 
compte que pertany al municipi de Manacor i donat que per la proximitat es 
freqüent que els turistes que pernocten en el destí visitin la ciutat de Manacor i 
altres centres d’interès turístic del municipi com Porto Cristo o S’Illot tindrem en 
compte el patrimoni històric de tot municipi de Manacor com atractius amb 
interès cultural i històric de Cales de Mallorca. Aquests son els més destacats: 
 

 Poblat prehistòric s’Hospitalet Vell  (Cales de Mallorca) 

 Església de Nostra Senyora dels Dolors (Manacor) 

 Torre dels Enagistes Museu d’Història (Manacor) 

 Claustre de Sant Vicenç Ferrer (Manacor) 

 Perles Majòrica (Manacor) 

PLATGES 

NOM DIMENSIONS CARACTERISTIQUES ACCÉS SERVEIS

Cala Domingos Grans 125 *180

Arena fina i blanca. 

Entorna natural  format 

per pins, matolls i 

roques. Envoltada  de 

residències i 

establiemnts 

d'allotjament. Certifiada 

amb la norma de 

Qualitat Turística UNE 

187001 

Accés amb 

cotxe senzill. 

Parada 

d'autobús en les 

inmediacions

Salvamet i socorrisme, 

recollida selectiva de 

residus, accés per a 

discapacitats, dutxes, 

serveis higiènics 

públics, lloguer de 

velomars, establiement 

de restauració i 

aparcament públic

Cala Domingos Petits 62*122

Similars a Cala 

Domingos Grans, 

condicions adequades 

per al fondeig de 

embarcacions

Accés senzill 

per carretera

Salvamet i socorrisme, 

recollida selectiva de 

residus, accés per a 

discapacitats, dutxes, 

serveis higiènics 

públics i aparcament 

públic

Cala Antena 25*85

Situada entre penya-

segats plens de 

matolls, les 

embarcacions hi poden 

calar sense dificultats 

Accés senzill 

per carretera

Salvamet i socorrisme, 

recollida selectiva de 

residus, accés per a 

discapacitats, dutxes, 

serveis higiènics 

públics i aparcament 

públic



 Coves del Drac i Coves dels Hams (Porto Cristo ) 
 

 
Cultura Popular 
 

 Mercats artesans setmanals: Els més visitats per els turistes que 
s’allotgen a Cales de Mallorca degut a la seva proximitat i facilitat de 
transport  son: cada dilluns a Manacor, cada diumenge a Porto Cristo i 
cada dimecres a Felanitx i cada dijous a s’Illot durant els mesos d’estiu.  

 

 Festes Populars: 
 

      Fires i Festes de Primavera (Maig / Juny – Manacor) 
Festes de la Verge Maria del Carme (Juliol – Porto Cristo) 
Fira nocturna artesana i verbena de Porto Cristo (Juliol – Porto Cristo) 

      Fira nocturna artística i artesana de Sant Jaume  (Juliol – Manacor) 
Fira nocturna artesana o verbena de s’Illot ( Agost – s’Illot) 

 

Anàlisi de l’oferta 
 

  

Allotjament 
 

Cales de Mallorca és l’àrea turística amb més capacitat d’allotjament del 
municipi de Manacor. Els tipus d’allotjament que més predominen són els 
hotels i els  complexos d’apartaments.  

 

Hotels:  
 

A Cales de Mallorca hi podem trobar cinc hotels: l’Hotel HSM Canarios Park, 
l’Hotel Club Palia Maria Eugenia, l’Hotel Samoa, l’Hotel Globales América i 
l’Hotel Sol Calas de Mallorca Resort.  
 
Destaquen sobretot per la seva alta capacitat, es tracta de edificis de set o vuit 
pisos. Tenen una capacitat mitjana de 400 habitacions que es tradueixen en 
unes 600 places , el que en te més es l’hotel de Sol Melià amb 875 habitacions 
i 1552 places. En trobem també de més petits com l’hotel Samoa amb unes 
629 places.  

En quan a la categoria tots són de tres estrelles llevat de el  Globales América 
que en té quatre.  
 

Estan molt orientats a les famílies amb nens, així ofereixen descomptes per a 
nens, zones recreatives adaptades als infants, clubs infantils amb animació i 
mascotes, etc.  
 
Solen utilitzar el tot inclòs amb polsera que permet accedir a quasi tots els 
espais i instal·lacions dels hotels i d’un règim d’alimentació complet amb buffet 
per berenar dinar i sopar.  
 



Es comercialitzen mitjançant la venta directa amb pàgines web pròpies i a 
través d’agències de viatge físiques i online. El preu mitja per persona i dia és 
de 30 € 

 
Apartaments:  
 

 A Cales hi ha 4 complexes de apartaments: el Club Cala Romaní, els 
apartaments HSM Calas Park, el Club Apartamentos Cala Domingos i els 
Apartamentos Eurocalas.  
 
Tots son de tres estrelles. La seva capacitat es de mitjana unes 500 places. Els 
que més places tenen son el club Eurocalas amb 878.  
 
En quan a la seva oferta predomina el tot inclòs. Disposen d’un ampli ventall de 
instal·lacions:  terrasses, piscines, instal·lacions esportives, sales recreatives, 
solàriums. També destaca la seva animació sobretot enfocada als infants, la 
major part disposen de club infantil i també estan enfocats a grups familiars. El 
preu mitjà per persona i dia ronda els 40 € 
 

Entre hotels i apartaments sumen unes 6228 places d’allotjament. 
 

Estades turístiques i agroturismes 
 

Hi trobem dues estades turístiques: “Ca’n Joan” amb capacitat per a dues 
places i “Sa Cabana Vella” amb capacitat per a quatre places. Finalment hi 
trobem dos agroturismes i cases rurals pròximes com: “Es Picot”,  sa “Finca 
S’Aigo” o “San Josep d’Abaix”. 
 

Esports i oci 
 

 Passeig en vaixell “Catamaran” per la costa del llevant mallorquí 
Actualment trobem 2 empreses que els seus vaixells facin aturada a 
Cales: Illa Balear Creuers i Creuers Barceló ( el preu dels viatges es a 
partir de 10 €)  

 

 Mini tren turístic Cales de Mallorca Express: de l’empresa Carrilets 
Turístics de Catalunya, SL  

 

 Acqua Life Dive Center: Centre de busseig  
 
 

Oferta Gastronòmica 
 

Predominen els restaurants de qualitat mitjana, molts s’adapten a al menjar i 
als costums dels visitants, sobretot en el cas del turisme anglès. Aquests son 
els més destacats: 
 
Bars i cafès: Central Bar, City Café, Mojitos’s Cuban Café i Cafeteria Black 
Bull 



 
Restaurants: Ca’n Gustí, Pizzeria d’Alfil, China Town, Little India, 
Restaurante Mallorca i Restaurante los amigos. 
 

Anàlisis de la demanda  
 
Es tracta d’un turista que viatja per motius d’oci i viatja durant els mesos d’estiu 
per passar les vacances a un entorn càlid i a prop de la platja. 
Predominen sobretot les famílies amb nens, tot i que també hi podem trobar 
parelles de jubilats o grups de joves. 
El nivell sòcio-econòmic podríem dir que és mitja, es tracta de famílies que es 
poden permetre unes vacances a l’estranger de un parell de setmanes, però 
que no adquireixen productes de luxe i en general no fan un gasto elevat en el 
destí. Sobretot utilitzen el tot inclòs i aprofiten al màxim els serveis que els 
ofereix el seu hotel o el seu complex d’apartaments. Aquest fet fa que 
interactuïn poc amb l’entorn i que passin bona part de l’estància en el seu 
complex d’allotjament. 
L’origen geogràfic d’aquets turistes es majoritàriament angles seguit de 
francesos i alemanys. 
 
 
Percentatge del nombre de visites a la Oficina de Informació Turística per Nacionalitats 

 

 

 
 
 
 
 

Anàlisi de destins competidors 
  
En general podríem anomenar com a competidors la major part de nuclis 
costers que ofereixen un turisme de sol i platja en el llevant mallorquí i a tota 

Residents

Espanyols

Alemanys

Anglesos

Francesos

Italians

Altres



l’Illa. A continuació n’analitzaré un quants i extreure algunes conclusions pel 
que fa als punts forts i a les mancances de Cales de Mallorca respecte de la 
seva competència:  
 
Porto Cristo: S’hi desenvolupa un turisme de sol i platja durant els mesos 
d’estiu, tot i que no es tan estacional com a Cales de Mallorca. La seva riquesa 
cultural li permet rebre turistes durant la resta de l’any i disposa de atractius 
que atreuen per si sols un gran nombre de visitants: les Coves del Drac i les 
Coves dels Hams. Així la oferta cultural es molt més rica que a Cales de 
Mallorca, ara bé degut a la proximitat entre els dos destins Cales de Mallorca 
es veu beneficiada d’aquesta riquesa cultural de Porto Cristo ja que cobreix la 
seva mancança.  
La capacitat d’allotjament és molt menor que a Cales de Mallorca, només 
disposa de 1138 places, ara bé la qualitat de l’allotjament es major en alguns 
casos. Disposa de dos hotels de 4 estrelles, l’Hotel Felip i el Castell dels Hams i 
d’uns apartaments de 4 claus, els Apartaments Drach. 
En quan a la oferta gastronòmica Cales de Mallorca hi surt perdent degut a la 
major qualitat dels bars i restaurants de Porto Cristo. 
 
S’Illot: Disposa de moltes menys places hoteleres que Cales de Mallorca (unes 
1383 places ) i la qualitat es semblant, predominen els hotels de 3 estrelles tot i 
que no disposen de tant de terreny per oferir serveis diversos. Compateix un 
important segment de mercat amb Cales de Mallorca, el de famílies angleses 
de rentes mitjanes. El seu punt fort respecte de Cales es el fet de disposar 
d’una identitat com a poble i una cultura pròpia que li permet oferir formes de 
turisme alternatives.  
 
Sa Coma: Disposa d’una bona oferta d’allotjament composta per hotels, hotels-
apartament i complexos d’apartaments. Hi trobem des de hotels de 2 estrelles 
fins a un hotel-spa de la cadena Protur de 5 estrelles. La platja també és un 
punt a destacar per les seves grans dimensions i la seva qualitat. La seva 
principal avantatge respecte a Cales de Mallorca, es la major varietat i qualitat 
de la seva oferta complementaria.  
 
 
Per concluir amb aquest apartat podríem dir que un dels punts forts dels 
destins competidors respecte de Cales de Mallorca serien les seves 
infraestructures en general molt menys obsoletes.  
Per altra banda també podríem esmentar en molts de casos la major varietat i 
riquesa de la oferta complementaria, sobretot la oferta gastronòmica. 
Una altra punt fort de la competència en alguns casos seria una oferta cultural 
més atractiva pel fet de disposar d’una identitat pròpia que permet oferir un 
turisme menys estacional. 
 
Els  punts forts de Cales respecte de la competència son: 
 
El seu entorn natural, que pot donar noves possibilitats al destí de cara al futur 
en el sentit de cobrir demandes creixents de turisme esportiu i de salut 
(senderisme, turisme d’aventures, etc) o de turisme sostenible en el qual 
l’entorn natural ben preservat hi te un paper destacat  (turisme verd, 



ecoturisme, etc). En tot cas, és una avantatge per explotar que pot 
desestacionalitzar  el turisme del destí. 
Altres punts forts de Cales respecte de la competència serien la seva oferta 
d’allotjament i les seves platges. 
 

 
      Anàlisi DAFO 

 
 
 

4.CLOUD DESTINATION A CALES DE 
MALLORCA 

 
4.1 UNA PROVA PILOT 

 

• Infraestructures obsoletes 

• Oferta cultural molt escassa 

• Pobre oferta complementaria 

• Promoció conjunta del destí escassa 

Debilitats 

• Falta de promoció pública 

• Falta de col.laboració entre els agents del 
destí 

• Residents i propietaris locals poc 
conscienciats de cara al turista  

 

Amenaces 

• Entorn natural, riquesa paisatgística 

• Platges certificades amb la Q de Qualitat 
turística 

• Oferta d'allotjament, establiments molt 
adequats per al turisme familiar 

• Segment de mercat importat que no 
decreix: families angleses de rentes 
mitjanes 

Fortaleses 

 

• Voluntat de recuperació de la residència 
urbanística per part de l'Administració 

• Previsions de millora de les 
infraestructures públiques per part de 
l'Administració 

• Demandes creixents: turisme esportiu, 
ecoturisme ... que poden tenir cabuda a 
l'entorn de Cales de Mallorca 

Oportunitats  



Els objectius d’aquesta prova pilot a Cales de Mallorca fer funcionar les eines 
Cloud Computing en un entorn real a petita escala i veure com responen. 
D’aquesta manera es pretenen corregir errors en el sistema i extreure 
conclusions i dades, per tal de més endavant estar preparats per aplicar-ho a 
destins de major envergadura. Saber quins son els punts forts i per altra banda 
esbrinar a on es pot millorar de cara al futur. La idea es aprendre per poder 
adaptar-se a les necessitats i requisits de clients futurs (empreses turístiques, 
destins ...).  
 
 

4.2 ACTUACIONS A CALES DE MALLORCA 
 

A continuació explicaré les actuacions que s’han dut a terme fins aleshores o 
que estan previstes de cara al futur dins el marc d’aquesta prova pilot a Cales 
de Mallorca. S’ha de tenir en compte que el portal de promoció del destí que 
obre el projecte de cara als visitants només te escassament 6 mesos de vida, 
per lo tant encara es prest per parlar de satisfacció de turistes abans, durant i 
després de la seva estància, de perfils i patrons de turistes o de destí 
intel·ligent. El que si que es una realitat és la creació i promoció d’aquest portal 
en el domini www.calesdemallorca.com que està disponible des de el mes de 
Febrer d’aquest mateix any, així com també la creació d’una marca integradora 
per al destí amb el nom de Cales de Mallorca a Window to nature. 
 
 

 

Creació d’una marca pròpia i integradora: Cales 
de Mallorca, A Window to Nature 

 
 

 
 

El nom de la marca es Cales de Mallorca a Window to nature i la icona que la 
composa es una finestra blava a dins de la qual hi trobem una platja i un primer 
pla de arbres.  
Que pretén transmetre aquesta marca? La idea és que el turista relacioni la 
marca amb un destí en el qual la naturalesa hi te un paper destacat, és a dir es 
pretén potenciar uns dels punts forts de Cales de Mallorca que es l’entorn 
natural, les seves platges, el seu meravellós paisatge de penya segats que 

http://www.calesdemallorca.com/


donen al mar. Inclús es pretén transmetre la idea de un destí aïllat de la resta, 
emmarcat dins el seu propi mon natural, un lloc una mica recòndit però a la 
vegada bell. S’ha de tenir en compte que un dels punts febles de Cales de 
Mallorca son les seves infraestructures , així que el sentit de la marca resideix 
en convertir aquesta mancança juntament amb la riquesa natural del destí en 
una virtut. També hi tindria cabuda dins d’aquesta marca el caràcter familiar del 
turisme de Cales de Mallorca. 
Ja hem comentat que la marca hi te un paper important en el projecte ja que 
intervé en tot el cicle de vida del turista i si aquesta disposa d’una bona 
reputació permet tant captar nous turistes com fidelitzar els que ja han visitat el 
destí. 
 

Portal de Promoció del Destí 
 

Es tracta de una eina bàsica per el projecte. Es un portal de promoció del destí 
en el qual es pretén integrar tota la informació necessària per al turista, així 
com també es una eina clau per a les empreses i per a l’administració pública 
del destí. Permet a les empreses fer difusió de les seves ofertes i a 
l’administració promocionar el destí.  
 
Com ja he explicat també realitza una funció de recaptació de informació per 
poder adaptar tots aquests continguts a les necessitats dels usuaris. Amb 
aquest fi permet fer recomptes de visites, ofereix dades referents al visitant 
(nacionalitat, grups de edat, etc) així com també estadístiques pel que fa a 
l’origen d’aquests visitants (si accedeixen al portal a través de cercadors, si ho 
fan a través de les xarxes socials ...) 
  
Fa 6 mesos que està disponible per al públic i el trobem a la direcció: 
www.calesdemallorca.com 
 
 
El portal esta dividit en 3 apartats bàsics, activitats, platges i allotjament. 
 

 

http://www.calesdemallorca.com/


 

Activitats: Hi trobem tota la informació relacionada amb Cales de Mallorca 

que no es pugui incloure dins els apartats de platges i d’allotjament.  No només 
hi trobem atractius de Cales sinó també dels voltats, en general es tracta de 
atractius que siguin susceptibles de ser visitats per els turistes allotjats al nucli. 
Aquests son el seus subapartats principals: 
 

 Coves 

 Esdeveniments  

 Gastronomia 

 Jocs i Esports  

 Mercats 

 Naturalesa 

 Patrimoni 
 Rutes de senderisme: hi trobem algunes rutes a través de 

l’entorn natural de Cales de Mallorca com La Ruta de les 4 Cales: 
Cala Bota, Cala Virgili, Cala Pilota i Cala Magraner, la Ruta del 
Passeig Marítim o La Ruta Curta des de Cala Antena. Aquestes 
rutes s’han editat per al projecte tenint en compte que aquests tipus 
de turisme te potencial a Cales de Mallorca gracies a que l’entorn 
natural és adequat.  
 

 Shopping 

 Bars i Cafès 

 Restaurants 

 Finalment apareixen alguns apartats més a on es promociona una 
empresa de Globus Aerostàtics com es el cas de Mallorca Balloons 
o una empresa que ofereix excursions en vaixell,  Illa Balear. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Platges: Hi trobem les tres platges principals de Cales de Mallorca: Cala 

Antena, Cala Domingos Grans i Cala Domingos Petits. 

 
També i podem trobar un altre subapartat amb Cales i Platges properes al 
nucli turístic però que no pertanyen a aquest com es el cas de Cala 
Murada, Cala Varques, Cala Magraner, Cala Virgili, Cala Bota o Cala 
Pilota. 



A cada platja hi trobem una descripció on s’expliquen les seves 
característiques, la seva dotació de serveis i demés informació necessària 
per al banyista. 
 

 
 
 
 

Allotjament: Aquest apartat es troba dividit en dos subapartats: 

 
Apartaments: Hi apareixen els apartaments Club Cala Romaní, els 
Apartaments HSM Calas Park, els Apartamentos Eurocalas i el Club 
Apartamentos Cala Domingos. 
 
Hotels: Hotel HSM Canarios Park, Hotel Club Palia Maria Eugenia, Hotel 
Samoa, Hotel Globales América i el Sol Calas de Mallorca Resort. 
 
Cada hotel esta descrit al detall a la seva fitxa amb les seves 
característiques, instal·lacions i serveis.  A la part d’abaix s’hi poden trobar 
les ofertes actuals de l’hotel en qüestió amb en enllaç a la central de 
reserva. A dalt hi apareixen dades generals com telèfon, email, pagina web 
si en disposa, etc. 

 
A part d’aquets tres apartats generals el portal disposa d’aquestes altres 
espais, característiques i eines: 

  
 

1. A la part esquerra del portal s’hi pot observar una franca vertical sobre la 
qual van apareixent les darreres ofertes dels establiments d’allotjament i 
demés empreses del destí. 

 



 
 

 

 
2. Mapa google earth. Es tracta de la geolocalització de cada element que 

s’anuncia a la pàgina. 
 

3. A la part central hi podem trobar vídeos sobre Cales de Mallorca penjats 
per els subscriptors de la pàgina que hagin visitat Cales i vulguin 
compartir la seva experiència. Es un de les eines que permet satisfer al 
turista després de la seva experiència i a l’hora permet captar nous 
clients que es formen una imatge positiva dels destí després de veure 
els vídeos de l’experiència de clients ja satisfets. De moment la 
participació encara es molt escassa i s’haurà d’incentivar de cara al 
futur. 
 
 

4. Apartat a on descriuen els serveis generals de Cales de Mallorca: 
serveis mèdics, policia local, etc... 
 

5. Espai per subscriure’s a la pagina així com també s’ofereix la possibilitat 
d’obtenir una targeta Cales de Mallorca, més endavant hi faig referència. 

 



6. Logos de col·laboradors i patrocinadors així com també el logo de la Q 
de qualitat degut a la recent certificació de les platges de Cales de 
Mallorca. 

 
Cal destacar que el portal esta traduït en 3 idiomes: Català, Castellà i Anglès. 
S’hi s’accedeix a l’apartat d’angles i podem trobar el logo Cales de Mallorca 
English Tourists col·locat per fidelitzar el públic britànic ja que acapara la major 
part dels visitats de Cales. 
 

 
 
 

 

Fulletons promocionals 
 
Complementant la creació del portal s’han creat uns fulletons per tal de 
promocionar tan  el portal com del destí. Aquest s’ha editat en 4 idiomes: 
Català, Castellà, Anglès i Alemany. Tenen com a objectiu principal, a part de 
directament promocionar el propi destí, captar els primers visitants al portal. En 
el fulletó es promocionen sobretot les platges de Cales i els establiments 
d’allotjament .  
 
Tant a la portada com a la contraportada hi trobem imatges de famílies gaudint 
de les seves vacances en el destí, aquesta característica també es comuna en 
el portal i a altres eines promocionals del projecte, ja que una de les imatges 
que es vol transmetre de Cales de Mallorca és que es tracta de un destí de 
turisme familiar, de un destí que ofereix atractius per a tots els membres de la 
família (en concordança amb els establiments hotelers que ja he comentat que 
son molt adequats per a aquest tipus de turisme.).  
 



   
 
 
 
 
Sobretot, s’han distribuït a través de les Oficines de Informació Turística i a la 
Fira Internacional de Turisme (FITUR) a Madrid 2014. 

 
Xarxes socials de Cales de Mallorca 

   
Com ja he comentat les xarxes socials avui en dia son una gran eina i ofereixen 
moltes possibilitats dins el marc d’aquest projecte. Per a aquesta prova pilot 
s’ha treballat amb quatre xarxes: Facebook, Twitter, Pinterest i Youtube. 
Totes apareixen sota el nom de Cales de Mallorca i hi apareix el logotip Cales 
de Mallorca, a Window to Nature sobre un fons de la platja de Cala Domingos 
per tal de transmetre una imatge de marca. 
 

 
 
El Facebook de Cales de Mallorca ha estat el que ha tingut més èxit 
aconseguint en poc temps uns 360 seguidors. Les publicacions s’han 
segmentat en tres idiomes: català, castellà i angles. Generalment s’ha 
presentat el mateix contingut per a cada segment, traduït a l’idioma 
corresponent tot i que en alguns casos s’han fet publicacions concretes per a 
algun tipus de segment com per exemple informació sobre productes 
gastronòmics locals per al segment angles. Així mateix s’han programat les 
publicacions per a les hores de major activitat dins de la xarxa. A totes les 
publicacions hi apareixia un link al portal. 
 
Per altra banda el Twitter de Cales de Mallorca ha estat menys exitós que el 
facebook, però tot i així s’han aconseguit 62 seguidors en poc temps. Les 
publicacions han estat similars a les de Facebook, segmentant en dos idiomes, 



castellà i angles, però tenint en compte les particularitats d’aquesta xarxa 
social. 
 
Finalment  la difusió a través de Pinteres i Youtube ha estat inexistent, tot i que 
també s’hi ha treballat molt menys. 
 
Fins aleshores només s’han utilitzat per promocionar el destí i el portal però 
encara no s’han convertit e un espai on el turista comparteix les seves 
experiències és a dir la informació sempre ha anat del destí cap al turista i no 
del turista cap al destí. En aquest aspecte s’haurà de millorar de cara en el 
futur, una vegada la difusió d’aquestes sigui major s’haurà de convidar als 
visitants a que participin, opinin, suggereixin i comparteixin les seves 
experiències ( en forma de imatges, vídeos ... ). 
 

Creació d’una targeta Cales de Mallorca 
 
Tot i que encara no s’ha posat en funcionament es una de les eines que es 
pretén posar a disposició del visitant de cara a la temporada turística pròxima. 
Es tracta de un programa de fidelització al qual el turista es pot adherir a través 
del portal. Una vegada el turista s’hi ha adherit accedeix automàticament  a 
continguts promocionals adaptats segons el seu perfil, continguts als quals hi 
pot accedir en qualsevol moment i en qualsevol lloc mitjançant la tecnologia 
mòbil. Així mateix li  permet accedir a concursos, descomptes i altres 
avantatges. El programa de fidelització va acompanyat de l’adquisició d’una 
targeta física que es pot adquirir en els propis establiments d’allotjament.  
 

 
 
Es tracta de una eina que pretén facilitar el canal de informació del destí cap al 
turista ( continguts adaptats )  i del turista cap al destí ( informació de registre, 
patrons de comportament ). En definitiva ajuda a ajustar l’oferta de les 
empreses turístiques a la demanda dels turistes i la fidelització d’aquest 
mitjançant certes avantatges i privilegis en el destí. 
 

 
 

 
 
 



5.SEGUIMENT DE LA PROVA PILOT I 
COCLUSIONS 

 
Tot i que encara es molt prest per treure conclusions, ja que podríem dir que fa 
6 mesos que algunes de les eines que he descrit estan en funcionament i 
encara n’hi ha moltes d’altres que encara no s’han fet servir, si que es pot fer 
una mica de balanç de l’execució de la prova fins aleshores. 
 
En primer lloc, encara  es prest per parlar de satisfacció del turista abans, 
durant i després de la seva estància. De moment s’ha fet molta feina a nivell 
promocional, es a dir, s’ha fet feina per a que el turista conegui el portal de 
promoció de Cales de Mallorca, que el manté informat en tot el referent al destí, 
i per a que conegui l’existència d’unes xarxes socials que també l’informen 
sobre el destí. 
 
En aquest sentit s’ha de destacar positivament que Cales de Mallorca disposa 
avui en dia d’un portal de promoció molt complet i detallat, d’unes xarxes 
socials que fan que la difusió  d’aquesta promoció sigui major i d’una marca 
que identifica el destí. Tot això s’ha de valorar de manera molt positiva sobretot 
per al destí ja que era necessari que es promociones d’una manera més 
conjunta, que es promociones com a destí amb tot el que s’aplega dins 
d’aquest (platges, establiments d’allotjament, restaurants, etc). 
 
Per altra banda cal dir que aquesta plataforma pilot a Cales de Mallorca de 
moment encara esta molt lluny del concepte de plataforma turística anomenada 
Cloud Destination  que he anat descrivint al llarg del treball, cosa que no deixà 
de ser normal tenint en compte que fa molt poc que està en funcionament. 
Ara bé, encara que sigui prest si que es pot detectar un problema de 
informació. De cara al futur es necessari que la informació  no només vagi del 
destí cap al turista, sinó també del turista cap al destí. Es necessari que 
s’incentivi al turista a subscriure’s en el portal i a participar compartint vídeos i 
imatges, a que participi a les xarxes socials no només compartint experiències 
sinó també opinant, demanant informació, presentant queixes i propostes.  
 

Si aquesta activitat no s’incrementa en el futur, per molt efectives que 
siguin les eines de recaptació i estructuració d’informació (observatori 
turístic, bussines intelligence), si aquesta escasseja no es podran 
elaborar perfils de turistes. En definitiva les empreses del destí difícilment  
coneixeran els seus clients i si les empreses no coneixen els seus clients no 
podran oferir continguts adaptats que tanta importància tenen en el projecte.  
 
Aquesta escassa participació del turista es deu en gran part a que encara es 
prest i el turista encara no ha reconegut tots aquests espais com a llocs a on 
participar, ara bé també es pot atribuir a un altre motiu que també tindria el seu 
origen en un problema de informació. Per a què el turista participi es necessari 
que des d’un principi se li ofereixin continguts interessant sobre els que poder 
participar i aquets continguts han de sorgir dels agents del propi destí ( 
administració pública, empreses d’allotjament, restauració, etc). Si aquests 
agents del destí no estan molt ben informats sobre el projecte i l’alcanç 



que aquest pot tenir difícilment reconeixeran les eines que posa a la seva 
disposició el projecte com eines que poden beneficiar l’exercici de la seva 
activitat. En aquest sentit també s’hauria de millorar de cara al futur, es molt 
necessari que s’informi i es motivi al agents del destí, sobretot a les empreses 
privades a que participin (l’administració pública si que ha estat bastant 
informada sobre el projecte) i utilitzin aquestes eines en benefici propi.  De fet 
només dos establiments d’allotjament de la mateixa companyia fins a les hores 
han fet servir el portal per promocionar les seves ofertes ( Hotes Hsm Canarios 
Park i els Apartaments Hsm Calas Park ). Un dels objectius generals del 
projecte que he descrit abans era " Potenciar la coordinació i les sinergies 
entre els diferents agents implicats en la cadena de valor turística " i en 
aquest aspecte crec que s’ha fet poca feina fins aleshores en sentit de que 
els agents del destí no coneixen suficientment les eines del projecte i les 
empreses que han dissenyat les eines no coneixen suficientment el destí.  
 
L’actitud dels agents del destí també influeix a l’hora de reconèixer el projecte 
com a un benefici de cap a la seva activitat. Tal vegada els agents de Cales 
de Mallorca i sobretot les petites empreses tenen una actitud massa 
reactiva en el sentit de que les seves preocupacions no van més enllà de 
l’exercici de la seva activitat en el dia a dia. Això implica només intentar 
satisfer el turista durant sa seva estància (ni abans ni després) sense la 
informació necessària per poder satisfer-lo totalment. En definitiva per creure 
en el projecte s’ha de tenir una actitud totalment proactiva i creure en els 
processos. No podem dir el mateix de les empreses d’allotjament del destí que 
si que tenen una actitud proactiva, però com que disposen dels seus propis 
mecanismes i eines de gestió difícilment dedicaran temps a una plataforma 
turística de promoció i gestió del destí si aqueta no se li es presentada de forma 
molt atractiva, com un bon avanç en l’exercici de la seva activitat. 
 
En definitiva, fins aleshores poden extreure dues lectures.  
 
En primer lloc podem destacar els beneficis per al destí Cales de Mallorca que 
li ha comportat el ser escollida com a prova pilot d’aquest projecte. I es que era 
necessari que es promociones i avui en dia compta amb un portal de 
promoció turística molt complet, amb xarxes socials que estenen aquesta 
promoció i amb una marca integradora que l’identifica: Cloud Destination, 
a Window to Nature. 
 
En segon lloc també hem de dir que en aquesta prova pilot del projecte, Cloud 
Destination encara està lluny dels seu propi concepte, i lluny de satisfer turistes 
abans, durant i després de la visita al destí. Això es deu a que encara es prest, 
a que es tracta de un projecte en forma de procés i tots els processos 
necessiten temps, però sense deixar de banda que de cara al futur s’ha de 
millorar molt en alguns aspectes. Sobretot es necessari incentivar la 
participació activa del turista en el projecte i per a aconseguir això es molt, 
molt necessari també millorar la col·laboració entre tots ela agents que 
conformen el projecte: el consorci de empreses que la engegat i ha creat 
les eines, l’administració pública i els agents que integren tota la oferta 
del destí. 
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