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1. Introducció

Les dinàmiques de l’oferta
turística i cultural, i els
comportaments dels visitants són
canviants per causa de l’aparició
de noves tendències i productes i,
sobretot, a conseqüència dels
canvis de necessitats i restriccions
que han aparegut arran de la
pandèmia de la covid-19.

LA IA té un gran potencial per a anar
més enllà dels estudis
tradicionals podent extreure
coneixement a partir de patrons
ocults en el gran volum de dades
que es genera a partir de la petjada
digital.

Aquest coneixement ha de permetre
millorar la planificació de les
accions de màrqueting, la creació
de nous productes, la
personalització de les experiències
la fidelització dels clients, i,
especialment, la gestió i planificació
estratègica de destinacions, atractius
i equipaments culturals i
d’entreteniment, entre d’altres.
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1. Introducció

S’ha comptat amb
la participació de
CaixaBank, que ha
permès l’accés
a dades
de transaccions ba
ncàries per tal de
conèixer
la traçabilitat de
despesa
dels visitants a
Catalunya.

També es disposa
de dades de
comentaris
realitzats pels
usuaris de Tripadvi
sor a Catalunya.

S'han utilitzat
tècniques
d'enginyeria del
coneixement per
construir les
matrius de dades a
analitzar a partir
de les dades crues
de transaccions
bancàries i opinions
de Tripadvisor

S’han aplicat
diferents tècniques
de clustering a les
dades de
transaccions
bancàries i opinions
de forma individual
i agrupada per a
perfilar visitants i
destinacions de
Catalunya.

S'han utilitzat eines
de suport a la
interpretació de les
classes per
conceptualitzar els
perfils obtinguts en
el cluster
(explainable AI)

S’han aplicat
tècniques de
sentiment analysis
i opinion mining a
les opinions dels
visitants.
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2. Objectius

Objectius generals
• OG-01: Detectar els canvis de patrons de consum i visita dels visitants.
• OG-02: Generar un conjunt de resultats que permeti als agents una millor gestió en la presa de decisions.
• OG-03: Aplicar algoritmes d’IA a les dades per extreure coneixement de valor a partir de patrons de comportament dels visitants.
• OG-04: Identificar les limitacions de la tecnologia i de les dades per a poder millorar els models de detecció de patrons.
• OG-05: Detectar punts de millora a futur.
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2. Objectius

Objectius tècnics
• OT-01: Desenvolupar processos d’integració i processament de les dades disponibles. Inclou la definició de viatges a partir de
transaccions bancàries i de territoris a partir de les opinions i característiques del establiments turístics en cada destinació
• OT-02: Desenvolupar models de classificació automàtica (clustering) de visitants i de territoris.
• OT-03: Caracteritzar els perfils de visitants i analitzar si hi ha canvi de patrons entre 2019 i 2021, posant especial èmfasi
en la seva despesa econòmica i en l’ús del territori.
• OT-04: Caracteritzar els perfils de destinacions /territoris combinant els perfils de despesa i reputació online.
• OT-05: Aplicar algoritmes de Natural Language Processing, per extreure opinions, temàtiques i sentiments, a partir de les
valoracions dels usuaris.
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3. Treball realitzat

El projecte s'estructura en els 6 paquets de treball (PT) següents:

PT0

PT1

PT2

PT3

PT4

PT5

Gestió de
projecte

Definició de
requeriments

Tractament de
dades transaccions
bancàries

Tractament de
dades d'opinions

TractIntegració de dades
d’opinions i transaccions
bancàriesament de
dades d'opinions

Generació de resultats
i conclusions
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3. Treball realitzat

Tasques

Participants

PT0: Gestió de projecte
T0.1. Coordinació i seguiment de les tasques del projecte

Eurecat

T0.2. Coordinació de sessions de treball sobre la metodologia del tractament de
dades

Eurecat

PT1: Definició de requeriments
T1.1. Comprensió detallada de negoci i de les dades

Tots

T1.2 Definició de requeriments

Tots

PT2: Tractament de dades transaccions bancàries
T2.1. Disseny de la caracterització de viatges

IDEAI-UPC, Eurecat

T2.2. Extracció de dades i auditoria

CaixaBank, Eurecat

T2.3. Processament de dades

Eurecat

T2.4. Anàlisis exploratori de les dades

Eurecat

T2.5. Desenvolupament de models de classificació de viatges

Eurecat
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3. Treball realitzat

Tasques

Participants

PT3: Tractament de dades d'opinions
T3.1. Auditoria de dades

SDG

T3.2. Preparació de dades

SDG Group, Microsoft

T3.3. Anàlisis exploratori de les dades

SDG Group, Microsoft

PT4: Integració de dades d’opinions i transaccions bancàries
T4.1. Model de representació de les destinacions

IDEAI-UPC

T4.2. Integració de dades de les destinacions

IDEAI-UPC, Eurecat, SDG Group

T4.3. Desenvolupament de models de classificació de les destinacions i conceptualització dels
perfils amb eines de suport intel·ligent a la interpretació

IDEAI-UPC

PT5: Generació de resultats i conclusions
T5.1. Anàlisis i validació dels resultats

Tots

T5.2. Generació de l’informe de resultats

Eurecat, SDG, IDEAI-UPC
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4. Resultats principals

4.1. Representació del coneixement per a la definició de l’estructura del viatge
Punt de partida: Dades de transaccions bancàries amb:

•
•

Dades sobre la targeta: Identificador anonimitzat, país d'emissió
Dades sobre l'operativa de la targeta per cada transacció (data i hora de l operació, import, identificador anònim de l'establiment, categoria comercial i
ubicació)

Model conceptual de viatge proposat: V=(id, tini, tfi,destinacióPrincipal, M=(m1,m2,m3....., mz)),

•
•
•
•

Id: identificació del viatger (de la seva tarja)
Tini, Tfi i durada del viatge: dates d’inici i fi del viatge (la durada és la diferència entre les dues)
Municipi principal de destinació del viatge: destinació base del viatge.
M: Llista de transaccions realitzades entre [tini, tfi ] amb la tarja de crèdit. Tots els moviments d'M pertanyen a una mateixa tarja de crèdit amb un únic lloc i
país d'emissió. Són transaccions fetes en CPs de la destinació principal del viatge o dels CP de qualsevol de les excursions o sortides que conformen el viatge

El constructe que defineix el viatge té:

•
•
•
•

•

Id: identificació del viatger (de la seva tarja)
Quan s'ha viatjat (Tini, Tfi, durada, període anual, vacances, setmana santa, franja horària, etc)
On? (destinació principal del viatge, tipus de viatge i freqüència de visites al destí
Perfil de despesa? En què s'han gastat els diners? (volum global de despesa, nro de transaccions, en què s'han gastat més i menys, distribució de la despesa per
tipus d'establiment, %, volums, etc).
Nivell de mobilitat del viatge: Conté excursions? Quantes? Quants municipis s'han visitat? Distància a la destinació?
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4. Resultats principals

4.2. Representació del coneixement per a la definició del perfil turístic de les destinacions
Punt de partida: Dades de Tripadvisor amb
• Dades sobre el viatger: id. Anònim, origen
• Valoracions individuals del producte: comentari (títol i descripció) de l’usuari sobre el producte, Valoració (1-5) Data
• Dades sobre el producte: Identificador del producte, nom i tipus. Localització i preu
• Dades de reputació del producte: Nombre total de valoracions, puntuació mitjana de les valoracions, popularitat
Model conceptual de la destinació proposat (CPs): D=(id destinació, Nom, P=(p1,p2,p3.....), T=(t1,t2,....), I=(i1,i2,....) O=(o1,o2,o3,...))
• Id destinació: Un Codi Postal
• P: Llista de productes ubicats en la destinació turística que tenen valoracions
• T: Llista amb la tipologia de cada producte (tipus i subtipus)
• I: Llista d’indicadors del producte. Per cada producte aquests indicadors són n (Nro de valoracions que té el producte), M: puntuació mitjana, L: popularitat, R: Preu
• O: Llista d’opinions sobre cada producte disponibles a TripAdvisor amb la valoració que ha fet el turista del producte i la data del comentari
El constructe que defineix la destinació turística (el CP) té les següents dimensions:
• Característiques de la destinació (id, nom i marca turística del CP)
• Perfil d’establiments informats en la destinació (nro de comentaris, % de comentaris per tipus d'establimen)
• Perfil dels visitants (distribució territorial dels origens dels visitants)
• Reputació dels establiments (nombre de valoracions, puntuacions mitjanes i indexos de popularitat)
• Opinió dels visitants (%comentaris per tipus d'establiment amb sentiment positiu i per paraula clau
• Perfil temporal de les visites (%comentaris per període de l'any)
• Perfil de despesa realitzada en la destinació (tipus d'establiment amb màxima despesa, % despesa per tipus, per períodes
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4. Resultats principals
4.3. Exploració de dades de transaccions bancàries
S’ha generat tot un seguit d’indicadors a partir de les transaccions bancàries dels visitants de Catalunya, des del gener de 2018 fins a
setembre de 2021.
Nombre de visitants (normalitzat) per dia, segons país d’origen dels visitants estrangers (destinació Catalunya)

• S’observa la caiguda de visitants degut a les
restriccions de mobilitat de la pandèmia.
• També s’observa l’alta estacionalitat d’alguns
mercats com el francès, amb pics molt alta
durant les èpoques de temporada alta.
Taula de codis de països

El nombre de visitants diaris es comptabilitza a partir del nombre de targetes úniques detectades
com a visitants en el dia determinat. El nombre es normalitza entre 0 i 1.
Els resultats de totes les marques turístiques de Catalunya es poden consultar a l’informe CIDAI-PAI 03-2021-D01 //
"Exploració de dades de transaccions bancàries", Joan Borràs i Esteban Galli, CIDAI, Eurecat 2021.

Codi
ES
FR
GB+IE
DE
IT
BE+NL+LU
RU+UA+BY
US

País
Espanya
França
Gran Bretanya i Irlanda
Alemanya
Itàlia
Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg
Rússia, Ucraïna i Bielorrússia
Estats Units d’Amèrica
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4. Resultats principals

Evolució de la despesa mitjana de les transaccions per origen (destinació Catalunya)

€

%

Distribució de la despesa per sector i país d’origen (any 2021, destinació Catalunya)

• Cal tenir en compte els possibles biaixos de
comportaments de l’ús de la targeta entre les diferents
països o inclús entre diferents períodes (post-pandèmia).

• Els mercats RU+UA+BY tendeixen a consumir més en “Shopping”
• Els mercats que consumeixen més en allotjaments són GB+IE i BE+NL+LU
• Els visitants de França són els que tenen major despesa en categoria
“consum resta” (no turística).
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4. Resultats principals

Distribució de la despesa per sector i nombre de la visita
(any 2021, destinació Catalunya).

%

%

Distribució de la despesa per sector i durada en nits de la visita
(any 2021, destinació Catalunya).

• S’observa com evoluciona la tipologia de la despesa segons si els
viatges són de més o menys durada.

• S’observa com evoluciona la tipologia de despesa segons el nombre de
vegades que s’ha visitat la destinació.

• A partir d’estades de més de 6 nits, el pes de la despesa en
allotjament disminueix.

• S’observa clarament com aquells visitants que repeteixen la visita més
vegades, el pes de la despesa en allotjaments i en shopping disminueix
considerablement.

• També observem com el pes de la despesa en alimentació augmenta a
mesura que la durada del viatge també augmenta.

• Tot el contrari passa amb la despesa en alimentació i transport, que
augmenten a mesura que la repetició de la visita també augmenta.
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4. Resultats principals

Nivell d’interacció entres municipis
(origen dels visitants: França; any: 2021, destinació Catalunya)

Es mostra la relació que hi ha entre els
municipis tenint en compte que un mateix
visitant realitzi visites als dos municipis en
qualsevol moment de l’any.

Es seleccionen els municipis visitats
amb major freqüència de visita.
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4. Resultats principals
Municipi de pernoctació dels visitants de cada municipi
(any: 2021, destinació Catalunya)

• Per a cada municipi visitat (municipis eix vertical) el
percentatge de visitants que han pernoctat a cadascún dels
municipis de pernoctació (municipis eix horitzontal).
• El 22% de visitants de Sitges pernocta a Barcelona.
• El 61% de visitants de Barcelona pernocta a la mateixa
ciutat.
• Vila-seca és el municipi amb més percentatge de visitants
sense pernoctació, és a dir, que no pernocten a Catalunya o
venen de visita d’un dia, directament des de el seu lloc de
residència.

Es seleccionen els municipis visitats amb major freqüència de visita.
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4. Resultats principals

Nombre de pernoctacions

Nombre d’excursions

La detecció de viatges ens
permet visualitzar en quins
municipis es realitzen més
visites amb pernoctació i en
quins es realitzen més visites
sense pernoctació (excursions).
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4. Resultats principals

Nombre d’excursions dels visitants
que pernocten a la Costa Daurada

Nombre d’excursions dels visitants
que pernocten a la marca Barcelona

Podem analitzar els fluxos
de mobilitat de les
excursions dels visitants
segons el lloc de
pernoctació.
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4. Resultats principals

4.4. Clusterització dels visitants
• S’han desenvolupat models de classificació (clustering) per tal de perfilar els viatges realitzats a Catalunya durant
el 2021.
• Les variables incorporades al model, són les característiques de comportaments dels viatges, com ara la durada del
viatge, el nombre de municipis visitats, si és la primera visita al municipi, la tipologia de despesa, entre d’altres.
• El procés de clusterització dels viatges es realitza amb una classificació jeràrquica amb mètode de Ward i distància
Euclídia normalitzada.
Tot el procés de clusterització i el detall dels resultats es poden trobar a l’informe
CIDAI-PAI 03-2021-D02 // "Model de clustering de visitants", Joan Borràs i Esteban
Galli, CIDAI, Eurecat 2021.
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4. Resultats principals

Dendograma resultant del procés de clustering

k=6

A

B

C

D

Resultats dels perfils a un tall de 6 classes (k = 6):

E

F

ID

Clúster

Característiques distintives

A

Amb presència a
Barcelona

•
•

La majoria (87%) visiten Barcelona
Orígens principals: 23% FR, 22% RESTA-ES

B

Despesa en
allotjaments i
caixers

•
•
•
•

Amb despesa aproximada de 250€ per transacció
Despesa principal en allotjaments i caixers
22% visiten Barcelona
Orígens principals: 32% CAT, 22% RESTA-ES i 20% FR

3.3%

C

Excursionistes

•
•
•

La majoria (88%) són excursionistes
21% visiten Barcelona
Orígens principals: 53% CAT, 18% RESTA-ES i 15% FR

18.0%

D

Pernoctants

•
•
•

La majoria (84%) són visitants amb pernoctació
3% visita Barcelona
Orígens principals: 50% CAT, 17% RESTA-ES i 19% FR

45.6%

E

Llarga distància

•
•
•

Visitants de llarga distància (>8,000KM)
83% visiten Barcelona
Orígens principals: 49% USA i 40% ALTRES

F

•
•
Despesa molt alta
•
•

k = 17

Les línies verticals indiquen la diferència entre els dos clústers que uneix
(com més altes, més diferència)

Despesa molt alta (>6,000€ per transacció)
100% visita Barcelona
Orígens principals: 60% RU+UA+BY i 40% ALTRES
El 71% de la despesa en shopping i el 19% en allotjaments

Posteriorment s'aprofundeix amb el segon millor tall de l'arbre que resulta en 17 classes (k = 17).

%
28.5%

4.6%

<0,1%
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4. Resultats principals

Resultats dels perfils a un tall de 17 classes (k = 17):

Distribució del lloc d’origen

ID

Clúster

A1

Estada llarga

A2

Pernoctants amb presència a Barcelona

B1

Despesa en allotjaments i caixers

3.1

B2

Despesa alta en allotjaments i caixers

0.1

C1

Excursionistes

7.2

C2

Excursionistes amb presència a Barcelona

3.9

C3

Despesa en transport

7.0

D1

Despesa en allotjament

6.4

D2

Despesa en consum resta

7.3

D3

Despesa en reintegrament

4.8

D4

Despesa en shopping

9.7

D5

Despesa en parcs temàtics

3.8

D6

Pernoctants de primera visita

5.6

D7

Pernoctants repetidors

8.1

E

Llarga distancia

4.6

F1

Despesa molt alta

<0.1

F2

Despesa extremadament alta

<0.1

Nota: La lletra de l’idenficador (ID) de la taula indica la classe de la qual
s’ha subdividit de les classes del tall anterior (k=6).

%
2.1
26.4

Es protegeixen dels gràfics resultants els següents clústers per diferents motius
de representativitat i violació del secret estadístic: B1, B2, D5, F1 i F2
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4. Resultats principals

Distribució de la despesa per transacció

Nombre d’excursions
(clúster “Estada llarga”)

Nombre d’excursions (clúster
“Pernoctants repetidors”)

€

• El per fil de llarga distància és el que té major dispersió
en el valor de la despesa

• El perfil d’estada llarga solen fer excursions a Barcelona
• Els pernoctants repetidors solen fer excursions a les zones de sol i platja
24
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4. Resultats principals
Clúster

Característiques del viatge

Despesa principal

Origen

Pernoctants de primera
visita

• Visiten municipis de popularitat baixa-mitja-alta

• Restaurants

• De curta-mitja distancia (<500Km)
• CAT, Resta ES, FR

5.6%

Pernoctants repetidors

• Visiten municipis de popularitat baixa-mitja-alta
• Viatgen menys a l’estiu que la majoria de perfils

• Restaurants i transport

• De curta distancia (<200Km)
• CAT, Resta ES, FR

8.1%

Pernoctants amb
presència a Barcelona

• Visiten Barcelona (87%)
• Dormen a Barcelona (69%)

• Despesa mitjana per transacció més
baixa (20€).
• Restaurants, transport i shopping.

• De mitja distancia (500-1000Km)
• Resta ES, FR i diversitat de països

26.3%

Excursionistes

• Visiten municipis de popularitat baixa-mitja-alta
• Viatgen menys a l’estiu que la majoria de perfils

• De curta-mitja distancia (<500Km)
• CAT, Resta ES, FR

7.2%

Excursionistes amb
presència a Barcelona

• Visiten Barcelona (96%)
• Excursions a 1-2 municipis
• Viatgen menys a l’estiu que la majoria de perfils

• Transport i restaurants

• De mitja distancia (200-700Km)
• Resta ES, CAT, FR i diversitat de
països

3.9%

Estada llarga

• Visiten Barcelona (74%) i altres destinacions de
popularitat alta
• Alguns dormen a Barcelona (34%)
• Excursions a 2-4 municipis
• Estades entre 5-13 nits
• Els que viatgen més a l’estiu

• Restaurants, shopping i transport

• De mitja distancia (500-1000Km)
• FR, Resta ES, BE+NL+LU, CAT i
diversitat de països

2.1%

Llarga distància

• Primera visita (78%) - Pernocten (84%)
• Visiten Barcelona (83%) i altres destinacions de
popularitat alta
• Estades entre 1-7 nits
• Els que viatgen més fora d’època de vacances

• Despesa mitjana per transacció alta
(45€).
• Restaurants, shopping i transport

• De llarga distancia (al voltant de
8000Km)
• US, Amèrica Llatina, RU+UA+BY

4.6%

• Restaurants i consum resta

%
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4. Resultats principals

4.5. Exploració de dades d’opinions

Distribució dels sentiments en el opinions segons la
nacionalitat dels usuaris

S’han aplicat tècniques de sentiment analysis i opinion mining a les
opinions de TripAdvisor, que ha permès extreure els conceptes positius i
negatius que mencionen els usuaris.
Els indicadors que s’han generat són els següents:
- Nombre d’opinions per idioma.
- Mitjana de la valoració per idioma.
- Nombre d’opinions per codi postal / marca turística / perfil de viatger
/ nacionalitat.
- Sentiment de les opinions per codi postal / marca turística / perfil de
viatger / nacionalitat.
- Frases freqüents positives / negatives.
El document de resultats complet es pot consultar en l’informe CIDAI-PAI 032021-D03 // "Exploració de dades d’opinions", Vicente Gardulski i Shutao
Zheng, CIDAI, SDG group 2021.
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4. Resultats principals

Quantitat de comentaris versus rating mitjà per mes i marca turística

•La distribució dels comentaris per Marca turística es manté estable en els períodes d'anàlisis.
•S'observa una diferència important en el nombre de comentaris pel període COVID 2020.
•S'observa una disminució en el rating mitjà pels mesos de mobilitat reduïda, excepte en les atraccions de Vall d'Aran i Costa Daurada.
•Al junt de 2019 s'observa una caiguda en el rating de les atraccions de Pirineus, tot i que no s'observa una disminució en el nombre de comentaris per aquesta zona.
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4. Resultats principals

Distribució percentual de comentaris
per marca turística i trip type

S'observa un major percentatge d’usuaris amb
família a la Costa Daurada.
Les parelles es distribueixen entre Barcelona i
la Costa Brava, en comparació amb les altres
marques turístiques.

El camp té un percentatge de nulls al voltant del 30%
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4. Resultats principals

Top frases (target + assesment) més freqüents positives/negatives global
Positives

Negatives

Target

Assessment

Frecuencia

Target

Assessment

Frecuencia

experience

great

1701

price

high

205

time

great

1638

entrance

expensive

150

staff

friendly

1418

prices

high

124

place

beautiful

1276

place

small

123

tour

recommend

1269

food

expensive

122

place

nice

1262

price

expensive

111

service

excellent

1055

flight

delayed

108

place

great

1027

experience

bad

103

experience

good

888

place

crowded

100

atmosphere

good

879

park

small

92

Les millors experiències
s'associen a llocs

Les principals queixes
venen dels preus alts
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4. Resultats principals

Positiu

2019

2020

Target

Assessment

Freqüència

Target

Assessment

Freqüència

experience
time
tour
staff
place
place
service
place
atmosphere
tour

great
great
recommend
friendly
beautiful
nice
excellent
great
good
great

1145
1131
1062
1060
972
933
821
818
611
585

experience
time
experience
staff
place
atmosphere
place
experience
experience
treatment

great
great
good
friendly
nice
good
beautiful
unforgettable
recommended
good

349
264
214
188
161
150
140
121
116
115

Negatiu

2019

Desapareixen conceptes
associats a tours i serveis
i apareixen conceptes
associats al tracte

2020

Target

Assessment

Freqüència

Target

Assessment

Freqüència

price
food
entrance
place
prices
flight
price
place
park
experience

high
expensive
expensive
small
high
delayed
expensive
crowded
small
bad

157
112
112
97
95
94
87
84
81
78

experience
experience
price
entrance
museum
service
prices
water
setting
quality

brutal
bad
high
expensive
small
bad
expensive
dirty
brutal
poor

36
16
16
16
14
12
10
10
10
9

Desapareixen queixes sobre
parcs i vols endarrerits
i apareixen queixes sobre
experiències, museus i serveis
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4. Resultats principals

4.6. Clusterització de destinacions
Mètode: Multiview clustering sobre les dimensions del constructe. Mètrica mixta de Gibert
Interpretació automàtica de les classes amb tècniques intel.ligents de profiling (Panell de
Classes, quadres Semàfor, termòmetres, valors-test)
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4. Resultats principals

4.6. Clusterització de destinacions

Resultats: 13 perfils
4 a Barcelona majoritàriament
•
C908 són CP amb restaurants i bastants allotjaments molt populars i entretiment i oferta d’oci cultural, i aire lliure també. Un 47% de la despesa s’ha fet en periode no vacacional. Ex:
BCN Rambla, Passeig de Gràcia Diagonal
•
C9 Restaurants ben valorats, pocs allotjaments, alguns establiments de compres i més varietat. Els restaurants són molt populars. Hi ha oci nocturn wellness, espectacles, museus i
shopping molt populars també. EL 46% de la despesa s’ha fet en període no vacacional. Ex: BCN Montjuïch, Paral.lel o Raval
•
C831 Són CPs amb entreteniment i restaurants molt populars i allotjament bastant popular (Ex: dreta eixample, Diagonal mar...)
•
C887 CP amb restaurants i allotjaments mitjanament comentats; entreteniment, oci nocturn, wellness, esports i casino molt populars; restaurants, allotjaments, oci cultural, museu, aire
lliure i parcs temàtics bastant populars. No hi ha excursionistes (0.02%), El 47% fan despesa en restaurants Reuneix només dos CPs: Port Vell i Port Olímpic
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4. Resultats principals

4.6. Clusterització de destinacions
Resultats: 13 perfils
7 fora de Barcelona
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C904 conté molta dispersió. Restaurants bastant populars i un 88% d''excursionistes. Un 39% fan despesa en transport (Ex. Masnou--El, Igualada, Palamós)
C940 Ratings bons de restaurants, pocs allotjament, zona de cultura i museus i una mica de lleure i de benestar. Sobretot excursionistes (86%) (Ex: Caldes-de-Montbui,
o8172:Sant-Cugat-del-Valles, o8360:Canet-de-Mar, o8490:Tordera, o8696:Castellar-de-n-Hug--Pobla-de-Lillet—La)
C951 No hi ha gaire opinions sobre restaurants però moltes sobre allotjaments. Els ratings indiquen molt bons hotels i molt bons restaurants però la gent no opina sobre
cap altre tipus d’activitat (Ex: o8529:Muntanyola, o17744:Navata, o25612:Avellanes-et-al
C966 CP amb menys popularitat que la resta: (Ex o8110:Montcada-i-Reixac, Santa-Perpetua-de-Mogoda, Parets-del-Valles, Cervello)
C968 Moltes opinions sobre restaurants (la que més en té) però no n’hi ha sobre allotjaments (Ex: Martorelles, Montmelo, Monistrol-de-Montserrat)
C944 CPs que es visiten en cap de setmana, fora de vacances, primavera i hivern (Ex: Montmajor, Sils, Agramunt)
C947 CPs No hi ha gaire opinions sobre restaurants però moltes sobre allotjaments emeses el cap de setmana, fora de vacances i a la tardor.Sembla que s'opina només
sobre una de les dues coses: (Ex. Pontos, Tarrega, Asco )
C957 Sense restaurants ni altres activitats, ni opinions enregistrades: (Ex. Vilobi-d-Onyar, Alcano, Sant-Miquel-de-Fluvia--Ventallo)
C698 CP amb un nombre mitjà d’opinions sobre restaurants i allotjaments. Molt bons rankings d'hotels i restaurants però la gent no hi va a fer cap altre tipus d’activitat.
Activitat durant tot l'any, però no hi ha opinions després de Setmana Santa i a l'hivern. Tot son destins de Vall d'Aran
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5. Conclusions

1
Les dades de transaccions
bancàries permeten obtenir
una descripció exhaustiva
del tipus de despesa
turística d’interès amb
segmentacions segons el seu
comportament (turístic i de
mobilitat).

2
A través del seguiment de
transaccions bancàries
podem modelar
comportaments de visita
(com ara la repetició de
visites, la despesa per perfil,
els fluxos entre municipis,
etc.).

3
A través de tècniques de
clusterització podem
caracteritzar els principals
perfils de visitants de
Catalunya.

4
L’aplicació de tècniques de
sentiment a les opinions
online són una eina molt útil
per conèixer la percepció
dels visitants, tenint present
que els usuaris de realitzen
les opinions online són un
perfil concret de visitants.
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6. Lliçons apreses

1
Cal tenir presents els
possibles biaixos existents
segons la font de dades.

2
L’expertesa en turisme és
clau per tal de definir la
metodologia del tractament
de les dades de forma
correcta, així com la
interpretació de resultats i
la definició dels objectius.

3
El procediment de
clusterització de visitants es
limita als comportaments
dels visitants en base a les
transaccions bancàries,
tenint molt de pes en alguns
perfils concrets marcats per
la tipologia de la despesa.

4
El projecte executat de
forma col·laborativa entre
diferents entitats i experts
de diferents dominis
enriqueix el coneixement
dels resultats.
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7. Recomanacions futures

1
Creuar els perfils
de destinacions
amb altres dades
del codi postal
(població, PIB,
perfil d'activitat...)

2
Analitzar els perfils de
visitants en els
diferents períodes
temporals,
especialment en època
prèvia a la pandèmia i
post-pandèmia, i
investigar sobre
models d’Intel·ligència
Artificial per a
realitzar previsions per
perfils.

3
Aplicar models de
tractament de text
que estiguin
entrenats per al
domini del turisme i
no de forma general.

4
Establir indicadors que
permetin avaluar
decisions de polítiques
públiques i veure els
canvis de tendència.

5
Realitzar el mateix
treball per a dades dels
propers dos anys
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El CIDAI és un dels quatre pilars de l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de
Catalunya (CATALONIA.AI),
juntament amb l’AIRA, la DCA-IA i l’OEIAC

GENERACIÓ DE
CONEIXEMENT

TRANSFERÈNCIA I
INNOVACIÓ

START-UPS I
PROMOCIÓ

ÈTICA I
SOCIETAT
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