
 
 

Departament de Geografia i Sociologia 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’OFERTA CULTURAL EN LES 
POLÍTIQUES DE MÀRQUETING DE 

LES CIUTATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESI DOCTORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANIEL PAÜL I AGUSTÍ 
2009 





 
 

L’OFERTA CULTURAL  
EN LES POLÍTIQUES DE  

MÀRQUETING DE LES CIUTATS 
 
 
 
Tesi doctoral presentada per: 
 
 DANIEL PAÜL I AGUSTÍ 
 
 
Per accedir al grau de  
 
 DOCTOR PER LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 
 
Director 
 
 JOAN GANAU CASAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universitat de Lleida 
Departament de Geografia i Sociologia 

 
 
 Abril 2009 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- TORÍ 



 620 

 

 

 



 621 

 

 

 

 
 
Torí, capital del Piemont és, amb 908.000 habitants en el seu 

municipi i 2.200.000 en l’àrea metropolitana (any 2006) la quarta 

ciutat italiana en nombre d’habitants (després de Roma, Milà i 

Nàpols). Important nus de comunicacions del nord-oest italià, es 

troba en una posició central en relació al sud d’Europa (Lió, 

Ginebra, Marsella, Gènova), a diferència del que passa a escala 

nacional, en la qual la ciutat té una posició perifèrica respecte l’eix 

Milà – Roma. 

 

Tradicionalment Torí ha estat una de les ciutats més importants de 

la península italiana. Al segle XVI la ciutat esdevingué, succeint a 

Chambery, la capital del ducat de Savoia. A més, l’any 1713, amb 

l’atorgament del títol de reis a la casa de Savoia, Torí esdevingué 

ciutat reial, iniciant un període de forts canvis derivats de la voluntat 

de la monarquia de potenciar la seva capital per adaptar-la al nou 

rang, així com al que era norma en altres capitals europees de 

l’època. 

 

Posteriorment, amb la unitat italiana, Torí esdevingué per pocs anys 

la primera capital del nou estat (1861 – 1865), abans que passés 

primer a Florència i finalment a Roma. Aquest fet va comportar un 

cop molt dur per a la ciutat, que va veure com la monarquia, la cort, 

tot l’aparell de l’Estat, així com un seguit de negocis associats 

abandonaven la ciutat per seguir la nova capitalitat. 

 

La reacció, però, va ser ràpida. Un exemple n’és la decisió de 

l’ajuntament torinès de crear, l’any 1864, una comissió per decidir el 

futur de la ciutat (D’Orilia, 2005, p. 83). Les conclusions de la 

Comissió apuntaven que Torí podria tenir un bon futur com a ciutat 

industrial. L’ajuntament féu seves aquestes conclusions i començà 

una important campanya per captar industria.  

 

Aquesta empenta inicial, amb apostes innovadores com la creació 

de la FIAT l’any 1899, va posar les bases per tal que després de la 

segona guerra mundial la ciutat es transformés en un important 

nucli industrial, atirant població de quasi tota Itàlia. Així, l’any 1951, 

la ciutat arriba als 700.000 habitants i tan sols una dècada més tard 

superà el milió d’habitants. 

 

Es tracta d’una època d’esplendor, que culminaria amb la 

celebració d’una Exposició Internacional per commemorar el 

centenari de la unitat italiana: Italia’61. Aquest esdeveniment, tot i 

ser considerat un èxit, va deixar a la ciutat una pesada herència, i 

tendeix a ser vist com un exemple de com no s’ha de gestionar el 

post-esdeveniment (D’Orilia, 2005, p. 97). Ara bé, entre altres 

aspectes, Italia’61 va permetre iniciar la restauració de diversos 
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monuments, fet que va suposar que la ciutat, per primera vegada 

en molts anys, veiés el seu patrimoni com un recurs. 

 

Aquesta esplendor de la dècada dels seixanta començà a canviar a 

partir de mitjans dels anys setanta. La idea de Torí com a ciutat 

pròspera va evolucionant cap a una imatge estereotipada, entorn a 

la idea de ciutat industrial seu de la FIAT. Al seu torn, amb l’entrada 

en crisi de la majoria de grans indústries de la ciutat, la imatge 

esdevindrà cada cop més negativa. 

 

 

 

 

La situació anterior va fer que determinats sectors de la població 

comencessin a plantejar-se la necessitat d’un canvi profund en la 

ciutat per tal de superar la crisi del sector industrial, especialment 

de l’automòbil. La idea de partida era, en aquells moments, que 

calia reposicionar la ciutat en el context nacional i internacional; 

crear una imatge suficientment atractiva com perquè les empreses 

s’hi instal·lessin (Bobbio & Guala, 2002).  
 

 

 

 

 

 

 

Imatge 150.- Dues imatges 
de la celebració d’Italia 61. 
A l’esquerra, una recreació 
d’època de l’espai de 
l’exposició (a primer terme 
de la imatge). Al costat 
d’aquestes línies, cartell 
de la celebració amb un 
il·lustratiu “Torí et crida” 
(font: italia61.it) 
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Progressivament, la idea de necessitat d’un canvi va fer camí. L’any 

1982 es publicà un conjunt de llibres amb diverses propostes per 

rellançar la ciutat (Progetto Torino, 1982). En línies generals, el 

recurs al màrqueting urbà serà vist com una de les principals 

solucions possibles. La ciutat començà, entre 1985 i 1987, una 

sèrie d’actuacions de renovació. En primer lloc, física, amb obres 

tan ambicioses com el passante ferroviario, que hauria de suposar 

el soterrament de les vies al seu pas per la ciutat (projecte encara 

en marxa), la construcció del nou Palau de Justícia o l’inici de la 

renovació de l’antiga fàbrica FIAT del Lingotto. 

 

Ara bé, aquestes actuacions físiques també s’acompanyaran 

d’altres de més immaterials. Així, en el procés de modernització i 

aposta per la cultura que ha viscut Torí en els últims anys, cal 

destacar dues actuacions. En primer lloc, la inauguració, l’any 1984, 

d’un museu dedicat a l’art contemporani: Castello di Rivoli (vegeu 

fitxa T22). En segon lloc, l’any 1988, la celebració del primer Saló 

del Llibre, que en aquell moment va reunir 100.000 visitants, 3.600 

professionals i 553 expositors (en l’edició 2006 van ser 304.000, 

15.900 i 1.263 respectivament).  

 

L’alt impacte del nou museu i de la fira, especialment en la premsa, 

van demostrar les possibilitats que la cultura podia tenir com a 

motor econòmic de la ciutat. A més, van aconseguir generar un 

sentiment favorable cap a la cultura en un moment en què la crisi 

del sector industrial, i molt especialment de la seva l’empresa far, la 

FIAT, començava a ser clarament evident.  

 

Malgrat aquest fet, el canvi i l’aposta decidida per la cultura no va 

ser immediata. A finals dels vuitanta tota l’atenció es va concentrar 

en la preparació del Mundial de Futbol, del qual Torí va acollir una 

semifinal. Al mateix temps, l’operació “mans netes” va condicionar 

moltes de les actuacions polítiques. Aquests fets van portar a que 

fos necessari esperar fins a la dècada dels noranta perquè la ciutat 

de Torí apostés decididament per les polítiques cultural. 

 

La situació durant la dècada dels noranta, però, no era la millor per 

afrontar un canvi d’imatge. Actualment es calcula que en aquella 

època, un milió de metres quadrats antigament industrials van 

caure en desús, als quals s’hi havia d’afegir un altre milió als 

municipis de l’entorn i 1’7 milions a la segona corona (L’Eau vive & 

Comitato Giorigio Rota, 2007). La principal indústria torinesa, la 

FIAT, començava a tancar algunes de les seves fàbriques (cas de 

Chivasso l’any 1993), la ciutat perdria en dotze anys (1992 – 2004) 

aproximadament uns 110.000 llocs de treball, la població passava 

del 1.117.00 habitants el 1991 als 962.000 del 2000 (908.000 el 

2008), mentre el creixement a l’àrea metropolitana era d’un 0’3% 

anual.  

 

A aquesta situació macroeconòmica complexa, s’hi havia d’afegir 

l’estat de les infraestructures culturals torineses pròpiament dites 
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(Ave & Bagnasco, 1998; Torino Internazionale, 1998). Tot i que es 

reconeixia que la ciutat disposava d’institucions de primer ordre i 

amb un potencial important, l’existència de greus problemes 

estructurals i de gestió n’afectava la freqüentació: manca 

d’autonomia, repartició d’interessos per una mateixa institució entre 

diferents administracions, manca d’esperit emprenedor, mancances 

en la promoció o dotació econòmica i de personal limitada, eren 

alguns dels problemes més comuns. A aquesta situació calia afegir-

hi, a més, les limitacions d’infraestructures de la ciutat en temes 

com el transport, l’allotjament o la restauració. Un conjunt de factors 

que abocaven quasi al fracàs segur qualsevol tipus de política de 

promoció basada en els atractius culturals de la ciutat. 

 
Ara bé, a principis dels noranta es produeixen una sèrie de canvis 

en el món local que tindran una influència important en el 

desenvolupament de les polítiques torineses. Entre els més 

destacats cal assenyalar el nou ordenament de l’autonomia local 

que va autoritzar la creació de les “ciutats metropolitanes”, l’aparició 

de noves formes de gestionar les seves competències (llei 142/90), 

l’elecció directa dels alcaldes (llei 83/93) i un nou règim de 

finançament dels ens locals els anys 97 i 98 (coneguda com 

“pacchetto Bassanini”, vegeu més endavant). 

 

La nova situació va donar un impuls important als ajuntaments i va 

possibilitar, entre altres, una aposta clara per la cultura i la 

comunicació. De fet, en línies generals, a Itàlia la política cultural 

estatal ha estat tradicionalment inexistent, fet que ha portat que 

siguin especialment els ajuntaments els qui desenvolupin les 

actuacions més interessants en aquesta àrea (Ave & Bagnasco, 

1998, pàg. 186). 

 

Aquest canvi legislatiu va anar acompanyat per un cert canvi en les 

mentalitats. En aquest sentit, cal destacar l’any 1992, moment en 

què la Cambra de Comerç va organitzar la primera trobada 

internacional de màrqueting urbà (Ave & Corsico, 1994). Aquesta 

iniciativa, pionera, va contribuir a crear un debat sobre els projectes 

urbans i a que les diverses institucions iniciessin contactes de cara 

a diverses col·laboracions. 

 

A la iniciativa anterior s’hi afegiran, al llarg dels anys noranta, la 

creació d’una sèrie d’institucions que contribuiran a generar un 

context favorable al desenvolupament dels atractius cultural. Entre 

aquestes institucions destaquen Invest in Torino and Piemonte 

(ITP), el Convention Bureau, la Film Commission, el Pla Estratègic 

(Torino Internazionale), així com, l’any 1998, l’Agenzia per 

l'Accoglienza e la Promozione Turistica di Torino (Turismo Torino). 

Aquesta última institució fou especialment significativa, ja que fins a 

aquell moment la promoció turística de Torí era pràcticament 

inexistent. 

 

Igualment, és durant els anys noranta quan es plantegen una sèrie 

de noves infraestructures que contribuiran a posar les 
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infraestructures de la ciutat a primer nivell. En aquest sentit, cal 

destacar que moltes d’aquestes actuacions seran culminades, com 

es veurà més endavant, en el moment de la celebració dels Jocs 

Olímpics. Ara bé, no hem de passar per alt que el seu origen és 

anterior i independent de la celebració. 

 

ESTAT DE LES OBRES PLANTEJADES A PRINCIPIS 
DELS NORANTA 

Projecte Ús  

Realitzat l’any 

2007 

Lingotto 

Centre polivalent 

(fires, Universitat, comerç) Sí 

Uffici Giudiziali Palau de Justícia Sí 

Venchi Unica Residències i serveis Sí 

CIR Residència i serveis Sí 

Ex àrees industrials Transformació d’usos Parcialment 

Estadi Esportius Sí 

Interporto Mercaderies  Sí 

Passante ferroviario Soterrament via tren Parcialment 

Metro Construcció Parcialment 

Aeroport Millores Sí 

Autopistes  Fréjus, Savona, Milà Sí 

Rondes  Circumval·lació de la ciutat  Sí 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Borlenghi, 1990 

 

Els diversos projectes previstos, però, no sempre trobaven la seva 

integració en el context de la ciutat. Existia un cert desordre en les 

diverses actuacions, que van ser en gran part solucionades a partir 

de 1995 quan, després de quasi una dècada de treball, Torí va ser 

la primera ciutat italiana en dotar-se d’un Pla Regulador modern 

(Piano Regolatore Generale). El nou Pla va substituir el 

planejament existent, que datava de l’any 1959 i que ja no 

s’adaptava a les necessitats de la ciutat. 

 

L’esperit d’aquest Pla era aconseguir, en la mesura del possible, 

frenar l’emigració de gent cap a la perifèria i reconquerir els antics 

espais industrials en desús de l’interior de la ciutat. En aquest 

sentit, una de les actuacions principals va ser el projecte spina 

centrale, que aprofitava les obres del passante ferroviario (anteriors 

als Pla) per engegar una ambiciosa operació de renovació dels 

espais antigament industrials situats al llarg de les vies. 

 

Paral·lelament a aquestes actuacions físiques, la llei Bassanini (Llei 

59/1997 de traspàs de funcions i tasques a les Regions i als ens 

locals per a la reforma de l’administració pública i per la 

simplificació administrativa) va donar més pes i competències als 

municipis. Una d’aquestes competències va ser en matèria de 

comunicació. Gràcies a la nova Llei, Torí va engegar un pla de 

comunicació que aspirava a acompanyar els canvis físics amb 

actuacions sobre la imatge de la ciutat. 
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Així, l’any 1998, es va posar en marxa el Projecte Especial 

Comunicació, amb l’objectiu d’establir un sistema de comunicació 

bidireccional entre l’administració i els ciutadans per tal de 

coordinar la imatge de la institució. Posteriorment la llei 150, de 

disciplina de les activitats d’informació i comunicació de les 

administracions públiques, aprovada el 10 de maig de 2000, 

acabava de situar les bases que permetrien una comunicació 

pròpia dels ajuntaments (Martina, 2006). 

 

Els inicis del canvi físic i de percepció de la ciutat, descrits fins aquí, 

van anar acompanyats d’elements rellevants que van contribuir, de 

manera molt vistosa, a atreure l’atenció sobre el patrimoni de la 

ciutat. Així, l’any 1997, les residències dels Savoia, moltes de les 

quals situades al centre de Torí, van ser declarades Patrimoni 

Mundial de la Humanitat. Posteriorment, l’any 1998, va tenir lloc 

l’Ostensió de la Síndone (exposició al públic d’un llençol de lli, 

conservat com a relíquia a la catedral de Torí, en que hi apareix 

imprès la imatge d’un home amb senyals de crucifixió). La 

celebració, que commemorava el centenari de la primera fotografia 

realitzada a la Síndone, va atreure, en pocs mesos, més de dos 

milions de persones, tot mostrant el potencial del patrimoni de la 

ciutat. El fet que fos la primera ostensió des de 1978 va ajudar a 

aquest fet. L’any 2000, amb motiu del jubileu, es va repetir 

l’experiència, atraient aquest cop més d’un milió de visitants. La 

pròxima ostensió està prevista per l’any 2010. 

 

Gràcies a aquest conjunt d’actuacions, es pot considerar que 

actualment, la ciutat està en ple procés de canvi, especialment 

gràcies al Pla Estratègic, les actuacions en el camp de la imatge, 

l’organització dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2006 i alguns grans 

esdeveniments que la ciutat està plantejant de cara als propers 

anys i que analitzarem en detall en les següents fitxes. 
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L’Associazione Torino Città Capitale Europea va néixer l’any 1995, 

amb l’objectiu de promoure actes culturals que ajudessin a 

posicionar Torí i el Piemont dins del nou rol cultural que es volia 

potenciar. El consell director de l’associació està format per 

l’ajuntament i la província de Torí, la regió, les fundacions bancàries 

CRT i San Paolo i les dues Universitats de la ciutat. 

 

L’Associació organitza diversos actes i congressos, publica llibres, 

col·loca senyals informatius del patrimoni torinès i col·labora en 

l’organització de diverses exposicions temporals, entre altres 

accions. En aquest sentit, la primera gran participació de 

l’Associació va ser en els actes de preparació de l’ostensió de la 

Síndone dels anys 1998 i 2000, així com en les commemoracions 

del 150 anys de l’Estatuto Albertino (conegut com a primera 

Constitució italiana, firmat el 1848). Igualment, des de l’any 2001, 

l’Associació gestiona el call center i l’espai d’informació turística i 

cultural de la Regió del Piemont. Ara bé, l’acció més important que 

porta a terme l’associació és l’Abbonamento musei Torino 

Piemonte. 

 

 

 

Imatge 151.- Anunci corresponent a la campanya de renovació de 
l’abonament de l’any 2008 (font: Col·lecció personal de l’autor) 
 

 

ABBONAMENTO MUSEI TORINO 
PIEMONTE – ASSOCIAZIONE 
TORINO CITTÀ CAPITALE 
EUROPEA 

T01 
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L’Abbonamento va sorgir l’any 1995, quan l’Ajuntament de Torí va 

decidir crear una targeta que permetés l’accés als quatre museus 

municipals que tenia la ciutat en aquells moments. Des de l’any 

1999 és l’Associació qui gestiona i promociona l’Abbonamento 

Musei Torino Piemonte, el primer projecte italià de promoció d’un 

sistema d’accés il·limitat als museus d’una regió durant un any 

sencer. 

 

L’abandonament de la gestió merament municipal de 

l’Abbonamento va obrir les portes a la inclusió de nous Centres. El 

mateix any 1999 s’aconseguia que els museus estatals del Piemont 

(Egizio, Galleria Sabauda, Palazzo Reale, Armeria Reale, Museo di 

Antichità, els castells de Moncalieri, Racconigi, Agliè, el fort de Gavi 

i la reggia de Venaria Reale) ingressessin a l’Abbonamento. Per 

aquest motiu va ser necessària una llei especial, temporal, que 

permetés aquesta modalitat d’accés. El 2005 es va firmar el decret 

que feia permanent aquesta col·laboració. La participació de l’Estat 

va obrir la porta a equipaments de fora de Torí. Una situació que va 

empènyer la regió a col·laborar amb l’Abbonamento. Primer, l’any 

2001, de forma experimentalment, a través d’una targeta vàlida 

únicament durant els mesos d’estiu i des de l’any 2002 amb les 

mateixes condicions que els equipaments torinesos.  

 

L’any 1998 l’Abbonamento permetia l’accés a 17 museus. Des de 

llavors el número d’institucions accessibles no ha parat de créixer 

fins arribar, l’any 2007, als 163 museus, castells, fortaleses i 

institucions culturals de tot el Piemont. Concretament, el número de 

museus participants ha evolucionat de la següent manera: 

1995: 4 museus 

1997: 18 museus i monuments 

2000: 40 museus i monuments 

2002: 80 museus i monuments 

2003: 117 museus i monuments 

2004: 125 museus i monuments 

2007: 163 museus i monuments 

 

L’únic pas enrere que ha fet l’Abbonamento es l’eliminació, l’any 

2004, de la possibilitat d’utilitzar els transports turístics de la ciutat. 

Aquest fet va estar motivat, principalment, per la detecció d’un cert 

ús incorrecte d’aquesta possibilitat (el Museo del Cinema venia el 

bitllet del museu i de l’ascensor junt, però eren pocs els que 

pujaven a l’ascensor i hi havia qui només utilitzava l’Abbonamento 

per al funicular de Sassi-Superga, en ser més barat que no pas el 

propi abonament anual del funicular).  

 

El cost de l’abonament és accessible i es calcula que amb set 

visites es recupera la inversió inicial. Concretament, l’any 2007 el 

cost era de 40 €/any (25 € els menors de 25 any, els majors de 65 i 

els amics d’algun museu participant). 

 

Inicialment l’associació també gestionava la Torino+Piemonte Card. 

Actualment aquesta és una competència de Turismo Torino, tot  i 
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que l’Associació és qui firma els convenis amb els diferents 

equipaments (vegeu fitxa T01). La Torino+Piemonte Card ofereix 

els mateixos avantatges que l’Abbonamento, a més de transport 

gratuït. La seva validesa és d’entre 2 i 7 dies (2 dies 18€, 3 dies 

20€, 5 dies 30€, 7 dies 35€). Els turistes acostumen a decantar-se 

per aquest abonament. 

 

Per participar en l’Abbonamento, els museus es comprometen a: 

- Garantir el lliure accés al museu 

- Vendre l’Abbonamento 

- Registrar els visitants 

- Informar l’Associació de les activitats i horaris 

- Tenir una obertura mínima de 24 hores setmanals. 

 

L’associació, per la seva part, es compromet a: 

- Assumir la gestió de l’abonament 

- Redactar, gestionar i distribuir un butlletí d’informació 

(Lettera dei Musei) 

- Crear nous mecanismes per ampliar la base de persones 

que gaudeixen de les institucions 

- Impulsar un organisme per orientar les eleccions de caràcter 

cultural i financer de les institucions culturals. 

 

 
Imatge 152.- Portada de la revista distribuïda de forma gratuïta entre tots 
els socis de l’Abbonamento musei. En ella es recullen totes les activitats 
on poden participar els socis (Lettera dei Musei, núm. 24, desembre 2006) 
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En un primer moment, els recursos aconseguits amb 

l’Abbonamento es destinaven en un 80% a la promoció dels 

diferents museus, en funció del número de visites, i en un 20% a 

l’associació, per promocionar el projecte.  

 

A partir de l’any 2002 aquest mètode va canviar. Els equipaments 

participants van passar a rebre una compensació econòmica per 

cada visita realitzada amb la targeta. Normalment aquesta 

compensació equival a la meitat del preu d’entrada. Aquest fet 

suposava que l’Associació (i els ens que la formaven) assumien un 

risc financer, ja que els retorns al museu no estaven relacionats 

amb els ingressos de l’associació. Fins ara, aquest mecanisme ha 

estat un èxit, sense que s’hagi produït cap dèficit en l’Associació. 

Aquest fet és així perquè a més dels ingressos per la venda de 

l’abonament, l’Associació ingressa ajudes de diverses 

administracions. Concretament, l’any 2003 els diferents ens 

participants van aportar 525.695€ per al funcionament de 

l’abonament. Aquesta xifra es repartia de la següent manera: 

Ajuntament     114.291 

Província     11.000 

Regió      133.000 

Fundació CRT    52.000 

Fundació San Paolo    52.000 

20% dels ingressos de la targeta  163.403 

Total      525.695 

 

Per tant, aproximadament el 31% dels recursos de l’associació són 

recursos propis. La majoria dels recursos es destinen a promoció 

(entre 30 i 50% en funció dels anys), mentre el personal representa 

la segona gran partida (entre un 20 i un 30%). La resta del 

pressupost es destina a publicar material, presència en fires o 

material fungible. 

 

Actualment en la coordinació de l’Abbonamento hi treballen quatre 

persones a ple temps, totes quatre a càrrec de l’Associació. 

 

L’èxit de l’Abbonamento es pot seguir a través del número de 

titulars, que ha anat creixent al llarg dels anys: 

 1996  1.000 

 1999  5.730 

 2003  29.700 

 2004  31.500 

 2005  38.752 

 2006  43.000 

2007  55.000 

 

Com es pot observar el gran salt en el número de possessors de 

l’Abbonamento es va produir l’any 2007. Els responsables de 

l’Associació no dubten en considerar que aquest fet té una 

referència directa amb els Jocs Olímpics, que van demostrar que 

en termes culturals la ciutat era dinàmica i va incitar la gent a 

renovar l’Abbonamento, així com propiciar l’arribada de nous 
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abonats. A tall comparatiu, els titulars de la Torino card van ser, 

l’any 2005, en les diverses modalitats possibles d’abonament, 

25.565 persones. 

 

L’augment del número d’usuaris de l’Abbonamento també s’ha 

traduït en un augment del número de visites que es fan, que han 

crescut espectacularment en els últims anys. 

 

EVOLUCIÓ DE L’ÚS DE L’ ABBONAMENTO 

  Ingressos 
Ingressos 
per titular 

Percentatge sobre 
visitants museu 

1999 22.625 3’95 1’6% 
2001 111.530 7’98 5’8% 
2003 248.501 8’36 8’5% 
Font: Ballaira & Leon, 2004 

 

Una dada complementària a les anteriors és que aproximadament 

el 9’3% del total de visites als museus de Torí es realitzava, l’any 

2005, amb l’Abbonamento, al qual se li ha de sumar un 3’5% que 

es realitzen amb la Torino Card. Per tant, l’Associació és 

responsable de més del 12% de les visites als espais culturals de la 

ciutat, una xifra molt elevada. 

 

Pel que fa al perfil dels abonats, l’any 2005 el visitant tipus que 

utilitzava l’Abbonamento era una dona, d’entre 25 i 65 anys, 

ocupada, resident a l’àrea metropolitana de Torí i que visitava, de 

mitjana, 6 mostres o museus l’any.  

Concretament, el 61’5% dels abonats eren residents a la ciutat de 

Torí, el 29’1% a la província i el 6’4% fora de la província. Els 

abonats residents fora de la ciutat són més joves que els de la 

ciutat i acostumen a comprar-lo per primera vegada.  

 

Ara bé, segons una enquesta realitzada amb motiu de l’Olimpíada 

de la Cultura, el 97% d’aquests abonats es trasllada regularment a 

Torí (el 30% tots els dies) i el 83% declara que el fet de tenir 

l’Abbonamento ha fet que augmentessin les seves visites a Torí. 

Pel 57% d’aquests enquestats, el motiu principal de visita a la ciutat 

acostuma a ser assistir a activitats culturals, mentre que per al 35% 

és per motius de feina o estudis. 

 

El 74% dels abonats considera que el grau d’informació de què 

disposa sobre les activitats que es porten a terme a Torí és bo o 

molt bo, un 19% regular i només un 7% escàs. Les xifres són més 

baixes pel que fa a la regió: 48%, 48% i 4% respectivament. Per 

tant, existeix la paradoxa que els habitants de fora de Torí es 

consideren més ben informats del que passa a Torí que no pas del 

que passa en les seves regions. Una altra dada curiosa és que la 

població activa utilitza més la targeta (7’5 vegades/any) que no pas 

els aturats i els joves (5’4 vegades/any). 

 

Les taxes de renovació de la targeta es van situar entorn al 57% el 

2006. Una xifra que constitueix el màxim històric de l’Abbonamento 

(53% el 2005). Com s’ha dit, el fet que durant els Jocs se 
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celebressin molts actes pot haver ajudat a la decisió de molta gent 

de renovar. De fet, un estudi que analitza les renovacions de la 

targeta en el període 2001 – 2005 estableix que en algun moment 

d’aquest període 73.000 persones diferents van tenir 

l’Abbonamento a les mans. D’aquests, uns 30.000 no va renovar 

mai, uns 17.000 eren nous abonats del 2005 i uns 27.000 havien 

renovat almenys una vegada la targeta, encara que eren pocs els 

que l’havien mantingut durant tot el període. De fet, l’Associació 

valora molt positivament aquestes xifres, ja que considera que es 

tracta d’una certa fidelització a llarg termini, objectiu al qual ha 

d’aspirar la cultura. 

 

Igualment, consideren que l’Abbonamento és una manera única per 

augmentar el valor que els ciutadans donen al propi patrimoni, ja 

que el fet que puguin entrar de manera lliure i il·limitada als 

diferents equipaments és un fet positiu que contribueix a canviar la 

relació entre la persona i el equipament cultural.  

 

Pel que fa a la Torino Card, les dades i perfils no es difonen, però 

es calcula que el 2’17% dels visitants de la ciutat la compren, tot 

superant la mitjana nacional que és del 1’87% per aquest tipus 

d’abonaments. Suposant que aquestes dades siguin certes, seria 

una xifra important, especialment si es té present que el número de 

turistes de Torí que es poden incloure en la categoria “oci” són 

aproximadament el 35-40% (vegeu fitxa Turismo Torino, T08). 

 

Entre els espais que visiten els abonats que habiten Torí hi ha 

sobretot mostres temporals, els museus que han realitzat alguna 

renovació important i per últims els museus en general. Entre la 

gent de fora de Torí, especialment els que utilitzen la Torino Card, 

l’ordre és invers: acostumen a visitar primer els grans museus i 

només puntualment les mostres. Igualment es nota una diferència 

entre els locals (ciutat i província) i els forans en el tipus de museus 

que visiten. Mentre els locals visiten majoritàriament els museus 

“petits”, els turistes se centren en els “grans” museus (Cinema, 

Egizio i residències dels Savoia). La majoria de titulars visiten 

indistintament museus i mostres i només un 30% visita únicament 

mostres (en canvi són pocs els que visiten únicament museus). 

 

Ara bé, tot i que l’interès de l’Abbonamento resideix en la capacitat 

que ofereix per visitar il·limitadament un Centre (el límit és temporal, 

no de número de visites), l’any 2005 únicament el 15’5% dels 

abonats van visitar més d’un cop la mateixa exposició o institucions. 

Una mostra de les dificultats, malgrat la gratuïtat, que suposa la 

fidelització del públic cultural. 

 

L’experiència de l’Abbonamento (que no de la Torino Card) era, en 

el moment de realitzar la recerca, única a nivell italià, si bé altres 

ciutats s’han interessat per aquest model, tot demanant 

assessorament a l’associació piemontesa; concretament les ciutats 

de Gènova i Florència i la regió de Campània. Tot i això, el projecte 

de Gènova sembla actualment parat (per més que existeixi una 
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Genova card anual, molt diferent de la torinesa, que inicialment era 

el model, i més inspirada en l’existent a Lille, amb qui es va 

contactar amb motiu de la Capital Europea de la Cultura). El 

projecte de Florència segueix endavant. Finalment, la iniciativa de 

la Regió Campània, Arte Card, es troba en funcionament des del 

2002, però a diferència de la targeta de Torí només permet dos 

accessos al llarg de l’any a cada un dels museus socis. 

 

Pel que fa a la difusió que l’Associació realitza de l’Abbonamento, 

se centra habitualment entorn a les festes de Nadal, moment de la 

renovació. En aquest sentit destaca que des de l’any 2005 es 

promociona com a possible regal, amb èxit important. Es considera 

que la promoció dels diferents museus individuals s’ha de realitzar 

a posteriori, a través dels mitjans existents per informar els abonats. 

Aquest mitjans són: una guia i un mapa amb informació dels 

museus participants (emplaçament, horaris, forma de contacte amb 

l’equipament i breu descripció del lloc) que es dóna en el moment 

de realitzar la inscripció; una revista quadrimestral que s’envia als 

abonats i que conté les diferents novetats dels museus (són els 

museus mateixos els qui proporcionen a l’Associació aquesta 

informació) i una newsletter quinzenal.  

 

La comunicació de l’Abbonamento es basa en cartells, publicitat en 

els mitjans de transport, tríptics, presència en premsa, anuncis a 

ràdio i presència publicitària al carrer. La difusió és bàsicament 

regional, sense buscar arribar a altres regions o l’estranger, ja que 

es considera que el públic forà interessat en aquest tipus d’oferta és 

limitat. 

 

En el moment de realitzar la recerca s’estava treballant en la 

creació d’una pàgina web amb informació referent a 

l’Abbonamento. Igualment s’estava reflexionant sobre el disseny de 

la guia. 

 

 

 

 

 

Imatge 153.- Un dels anuncis publicats, l’any 2006, per incentivar la 
renovació de l’abonament . A mesura que l’Abbonamento s’ha consolidat, 
els esforços comunicatius han anat en augment (Lettera dei Musei, núm. 
24, desembre 2006) 
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Per tant, a grans trets, es pot considerar l’Abbonamento un èxit, 

tant pel número d’abonats aconseguits, per l’augment de visitants 

als museus, així com pel propi fet d’haver reunit en un únic 

producte equipaments de titularitat, temàtiques i ciutats diverses per 

tal de col·laborar. Els diferents museus participants també 

consideren aquests abonament important, com mostra l’augment 

del número d’activitats que dediquen al públic abonat, considerat 

com un públic de referència important. En resum, una experiència 

interessant que podria ser aplicada a altres ciutats i que demostra 

que la col·laboració entre institucions és possible i raporta beneficis 

importants. 
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La Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di 

Torino (d’ara en endavant Consulta) és una interessant iniciativa 

posada en marxa per vint-i-vuit empreses privades per tal de 

contribuir a la recuperació del patrimoni històric de la ciutat de Torí. 

Entre aquestes empreses hi ha representants de diferents sectors 

(banca, automòbil o alimentació) tant d’empreses amb seu a la 

ciutat de Torí, com d’empreses emplaçades en altres ciutats. 

Creada l’any 1987, la Consulta havia invertit fins a l’any 2007 16 

milions d’euros, tant en la restauració de monuments, com en la 

publicació de diferents llibres que exposen el procés de restauració.  

 

La Consulta va néixer de la iniciativa privada amb la voluntat de 

coordinar les sol·licituds d’esponsorització que les diferents 

empreses rebien. Aquestes esponsoritzacions es realitzen sempre 

en coordinació amb l’Administració pública. Els seus estatuts 

apunten com a motius de la seva creació “contribuir a la millora de 

la situació del patrimoni cultural torinès, tot organitzant iniciatives en 

benefici d’aquests béns, finançant la restauració a través de la 

participació de tots els associats o d’alguns d’ells i, eventualment, 

amb la participació de tercers”. La Consulta disposa d’un president 

propi, un comitè directiu, un tresorer i un secretari, elegits cada tres  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 154.- Palazzo Carignano, a Torí, és 
un dels espais que han assumit més 
inversions procedents de la Consulta. En 
diverses intervencions s’ha restaurat la 
façana, l’hemicicle del primer parlament 
italià (situat al palau) i la sala noble (font: 
wikimedia.org) 

CONSULTA PER LA 
 VALORIZZAZIONE DEI BENI  
ARTISTICI E CULTURALI DI TORINO 
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anys. Igualment disposa de tres comissions: una de tècnica, una de 

comunicació i una de finançament.  

 

L’elecció de les iniciatives que es financen es porta a terme, de 

manera unànime, en base a quatre criteris: importància i urgència 

de la intervenció, rapidesa i garanties de l’autorització a portar a 

terme les obres, possibilitat de portar a terme aquestes obres en un 

període de temps màxim de dos anys i retorn en termes d’imatge. 

 

Així, entre les diverses actuacions que ha finançat la Consulta en 

els seus vint anys de vida han coexistit operacions espectaculars i 

actuacions de caire més modestes. Per exemple, la primera 

actuació, la restauració de l’aula del Parlament Subalpí, va ser una 

operació important amb un marcar caràcter simbòlic. Igualment 

importants van ser les participacions en la restauració de la sala del 

Parlament italià (1997) o la creació de la sala Leonardo de la 

Biblioteca Reale (1998). Entre les operacions més complexes 

destaca la reordenació de l’Accademia Albertina (1995 – 1996), la 

restauració del pati, les llotges i l’escala d’honor del palau de la 

Universitat (1999 – 2000) o la restauració del Belvedere de la Villa 

della Regina (2002 – 2003).  

 

Actualment la Consulta continua les seves activitats amb la 

restauració de quatre estàtues dels jardins reials de Torí i d’una 

col·lecció de tapissos destinats al Palazzo Chiablese. 
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Com es podrà comprovar en la lectura de diverses de les fitxes 

dedicades a Torí, el paper que les exfundacions bancàries juguen 

en el finançament de diversos Centres és molt important. Només 

l’any 2004 la Fondazione CRT va invertir 37’5 milions d’euros en art 

i cultura, mentre la Fondazione per l’Arte Compagnia di San Paolo 

en va invertit 25’5 més. La majoria de les inversions es van realitzar 

a Torí. 

 

Concretament, la Fondazione per l’Arte, dotada pressupostàriament 

per la Compagnia di San Paolo, va ser creada l’any 2004 a partir de 

la transformació de la Fondazione San Paolo di Torino, creada al 

seu torn el 1985. Cal tenir present, però, que la Compagnia di San 

Paolo, un dels principals bancs d’Itàlia, creat el 1563, és al mateix 

temps una fundació de dret privat.  

 

La Compagnia di San Paolo i la Fundació, amb seu a Torí, actuen 

preferiblement al Piemont i la Ligúria, encara que el seu marc 

d’actuació s’estén per tota Itàlia. La principal missió de la 

Fondazione es encarregar-se d’aquelles activitats que requereixen 

tasques de gestió, complementant, en certa manera, aquestes 

activitats amb les que desenvolupa de forma habitual la Compagnia 

 

 

di San Paolo en el camp de la cultura en general. Aquestes 

darreres són molt més àmplies que les de la Fundació i se centren 

en les aportacions monetàries a projectes posats en marxa per 

tercers. 

 

La Fondazione és una estructura àgil, formada únicament per 

quatre persones a temps complet, ja que en la majoria de projectes 

actua amb la col·laboració d’altres institucions. 

 

Habitualment, la Fondazione per l’Arte intervé en el sector dels 

béns culturals de manera operativa, amb l’objectiu de salvaguardar, 

enriquir i valoritzar el patrimoni artístic i difondre l’interès per l’art. 

Així, la Fondazione participa en la restauració i conservació d’obres 

i monuments, en difon les seves qualitats o intervé en la redefinició 

dels eixos de gestió dels museus amb processos tan interessants 

com la Fondazione Torino Musei, la Fondazione Museo delle 

Antichità Egizie i la Fondazione per la Conservazione e il Restauro 

“La Venaria Reale”.  

 

FONDAZIONE PER L’ARTE  
COMPAGNIA DI SAN PAOLO 
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Igualment la Fondazione també organitza, de manera particular, 

diverses mostres que exposa als museus de la ciutat. A tall 

d’exemple:  

- Le tre vite del papiro di Artemidoro, celebrada durant els 

Jocs Olímpics (febrer – maig de 2006) a Palazzo Bricherasio 

(30.000 visitants) 

- Argenti. Pompei, Napoli, Torino (Octubre 2006 – febrer 

2007), primer mostrada a Nàpols i després, enriquida, al 

Museo di Antichità de Torí (25.000 visitants a Torí) 

- Afghanistan. I tesori ritrovati (maig – setembre de 2007). 

Organitzada pel Musée Guimet de París i exposada 

posteriorment al Museo di Antichità de Torí (134.000 

visitants). 

 

L’aposta de la Fundació per les exposicions temporals es deu a 

diversos aspectes. En primer lloc, es pretén potenciar el conjunt de 

la ciutat, demostrant que a Torí es fan exposicions úniques a Itàlia 

(cas de la mostra Afghanistan). Igualment, també es vol potenciar 

determinades estructures concretes, que es creu que tenen una 

potencialitat per sobre de les seves repercussions actuals; aquest 

és el cas del Museo di Antichità de Torí (on a més s’està avaluant la 

possibilitat de canviar el nom pel de Museo Archeológico). 

 

 
Imatge 155.- L’organització de diverses grans exposicions és una de les 
activitats habituals de la Fundació. A la imatge de la dreta cartell de la 
mostra Afghanistan. I tesori ritrovati (Font: col·lecció personal de l’autor) 

 



 640 

A nivell de col·laboració, la Fundació porta a terme diverses 

actuacions amb centres i agents majoritàriament de Torí; la més 

destacada és la desenvolupada amb l'Associazione Torino Città 

Capitale Europea (que també finança la Fundació). Igualment 

col·labora amb l’altra gran fundació que actua sobre el Piemont, la 

Fondazione CRT, a través de contactes puntuals. 

 

Finalment, cal apuntar que la Fundació participa en l’adquisició 

d’obres d’art per a diferents museus; entre les compres més 

ambicioses destaquen diverses obres destinades al nou Museo di 

Arte Orientale de Torí. Ara bé, aquesta actuació sembla que no 

seguirà en el futur, ja que es prioritzaran altres actuacions. 
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El progetto periferie està format per un seguit d’actuacions 

enfocades a desenvolupar i potenciar àrees en degradació física i 

funcional. Inclou, com un únic element, diverses actuacions 

portades a terme per l’Ajuntament de Torí; en determinats casos de 

manera individual, en altres compartint responsabilitats i 

finançament amb altres actors. Cal tenir present que entre els anys 

cinquanta i setanta, quan la població de Torí es va multiplicar per 

dos, el creixement de la ciutat es va portar a terme de manera 

descontrolada, motiu pel qual són diverses les zones en què 

actualment s’actua. 

 

Més enllà de l’interès que la pròpia actuació pugui tenir per ella 

mateixa, hem considerat adient incloure el progetto periferia pel fet 

que va ser una de les primeres actuacions portades a terme per la 

ciutat en què s’apostava clarament per la comunicació. De fet, el 

progetto periferie es va crear en paral·lel al servizio centrale 

communicazione. 

 

En aquesta actuació hi va tenir un rol destacat la Unió Europea. 

L’any 1996, la ciutat de Torí va presentar la candidatura per 

aconseguir finançament europeu pel projecte “The Gate – Living not 

 

 

 

 

 

leaving”. La intenció era realitzar un projecte innovador en l’àmbit 

de la renovació urbana. Entre les condicions que establia la Unió 

Europea per accedir al finançament hi havia un important apartat 

dedicat a la comunicació dels projectes, que va suposar un canvi 

major en la manera d’afrontar-los, al mateix temps que va influir en 

la comunicació pública en general. Fins aquell moment era poc 

habitual que l’administració pública italiana comuniqués les seves 

accions. Actualment, en canvi, la comunicació entorn a les obres 

importants s’hauria de realitzar per llei (Martina, 2005, p. 15). 

 

El projecte va ser elegit dins de la convocatòria de Projectes Pilot 

Urban, del qual va rebre uns tres milions d’euros en ajudes del fons 

FEDER, als que s’hi van afegir una aportació idèntica per part de la 

ciutat, diversos ministeris, les fundacions bancàries i la Cambra de 

Comerç. L’any 1998 es va crear el Comitè de Projecte. L’actuació 

va rebre finançament europeu fins l’any 2002, tot i que el projecte 

va continuar posteriorment, gràcies a la iniciativa municipal. 

 

L’atorgament de finançament per al projecte The gate es pot 

considerar com la base del progetto periferie, el qual, com a tal, va 

ser creat l’any 1997 i inclou diferents actuacions enfocades a 

PROGETTO PERIFERIE 
 T04 
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desenvolupar i potenciar àrees en degradació física i funcional. 

Inclou diverses actuacions: 

 

Programes de recuperació urbana (centrades en aspectes físics) 

- Via Artom (sud-est Mirafiori) 

- Corso Grosseto (nord Porta Dora) 

- Via Ivrea (nord de ciutat) 

 

Contratti di quartiere 

Actuen en el camp físic però també funcional i de serveis. 

Programa estatal finançat en un 35% pel Ministeri de les 

Infraestructures i el Transport i en almenys un 10% per 

l’ajuntament. Admet finançament privat. Actualment hi ha un 

projecte concedit, Via Arquata, prop de l’Estadi Olímpic, i 

tres projectes en curs d’avaluació: Via Giorgio Ghedini 

(Nord-est), Via Parenzo (Mirafiori) i Via Dina (Mirafiori) 

 

Programa Urban 2: 

Àrea de Mirafiori Nord 

 

Accions de desenvolupament local 

 Nou iniciatives, entre elles el ja citat The gate 

 

Entre aquests diferents projectes, el que resulta més il·lustratiu de 

l’ús que fa de la comunicació i les polítiques culturals és el 

programa Urban 2, motiu pel qual ens centrarem en aquesta 

iniciativa i molt especialment en una de les seves actuacions, la 

Cascina Roccafranca, la qual té un fort component cultural. 

 

 Programa Urban 2 

 

El programa Urban 2 de Torí se centra en el barri de Mirafiori Nord, 

situat al sud de la ciutat i limítrof amb la que ha estat, en les últimes 

dècades, la principal fàbrica de l’empresa FIAT (FIAT Mirafiori). Es 

tracta, per tant, d’un barri amb una important relació amb la 

indústria, ja que tant el naixement com el creixement del barri, 

almenys fins als anys setanta, van estar estretament relacionat amb 

la presència de l’empresa. La zona es caracteritza per una forta 

presència d’edificis de promoció pública. Actualment resideixen en 

ella uns 25.000 habitants. 

 

El projecte Urban 2, tot i integrat dins del progetto periferie, que 

actua com a eina de suport i d’intercanvi d’experiències, gaudeix 

d’una autonomia relativament important. Concretament existeix un 

comitè encarregat de la gestió, en què hi participen la ciutat (soci 

majoritari), l’Agenzia Territoriale per la Casa, Torino Internazionale i 

socis locals. D’aquesta manera s’aconsegueix una major agilitat en 

la gestió dels fons.  

 

Des d’aquest comitè s’intenta, en tot moment, establir canals de 

diàleg amb diverses associacions del barri. S’ha d’apuntar que 

aquest fet era un dels més valorats per la convocatòria Urban 2. 
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Aquest diàleg es va articular a través de Fòrums de debat i 

aportacions diverses. Igualment, algunes de les associacions han 

estat responsables de posar en marxa determinats projectes 

concrets de la programació, tot i que aquest fet va generar certs 

problemes degut a la manca d’estructura d’algunes de les 

associacions. A nivell de ciutadania la participació va ser més 

limitada i es va centrar en la possibilitat d’entrar en contacte amb 

l’oficina del programa, situada al barri, o a través de la recepció de 

la Cascina Roccafranca. Les dues possibilitats han estat 

incentivades a través de la comunicació. Malgrat aquest fet, la 

participació individual ha estat, com en altres projectes, limitada. 

 

A nivell de projecte, Urban 2 Mirafiori es basa en tres eixos 

principals:  

- verd (renovació física): renovació de determinats espais, 

creació de places i parcs lineals, soterrament de línies 

elèctriques, creació d’espais socio-culturals, reestructuració 

de vivendes (gràcies a fons d’altres programes). 

- blau (creació d’estructures i bases per al creixement 

econòmic): Creació d’un viver d’empreses, incentius per a 

les companyies. 

- vermell (integració social): Creació d’espais per a nens i 

gent gran, programa de prevenció de drogues, preservació 

de la memòria històrica. 

 

El pressupost final de l’actuació ha estat de 28.838.553€, dels quals 

el 37’77% procedeixen dels Fons Europeus de Desenvolupament 

Regional, un 32’84% de l’Estat (Ministeri d’Infraestructures i 

Transports i en menor mesura, Ministeri de Justícia), un 6’57% de 

la regió i la mateixa xifra de l’ajuntament, un 10’67% procedeixen 

d’empreses amb participació pública (Agenzia Territoriale per la 

Casa, Consorzio Sistema Informativo Piemonte, Azienda 

Multiservizi Igiene Ambiente Torino, Azienda Elettrica Municipale 

Transporti Energia) i un 5’57% del sector privat (Arxidiòcesi de Torí, 

Compagnia di San Paolo, Fondazione Adriano Olivetti). 

 

Els diversos graus de participació es van decidir en fase de 

candidatura, un procés que va ser extremadament ràpid, ja que es 

va portar a terme en dos mesos, en part gràcies a l’experiència del 

progetto periferia. Destaca en aquest sentit l’aportació de la Regió 

Piemont, una de les poques regions italianes que participen en 

projectes Urban. Pel que fa a la participació dels agents privats, un 

dels requisits que fixava la Comissió Europea, va ser fàcil 

d’aconseguir, ja que va ser el propi ajuntament qui va convidar la 

Compagnia di San Paolo a participar en el projecte. Igualment, en 

un primer moment es va intentar involucrar la FIAT, donades les 

relacions històriques amb el barri. La greu crisi industrial que estava 

travessant l’empresa en el moment d’iniciar-se el programa van fer 

impossible aquesta col·laboració. 
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Com a nota final respecte a les aportacions a la renovació del barri, 

cal mencionar que sobre l’àrea hi han actuat, més enllà d’Urban 2, 

altres programes nacionals i locals. Igualment cal apuntar que en el 

seu entorn, el barri de Mirafiori sud ha rebut diversos ajuts 

procedents dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional 

(Objectiu 2).  

 

En el moment de realitzar la recerca, juliol de 2007, el projecte 

Urban es trobava en vies de finalització (els fons europeus s’havien 

d’invertir abans de finals 2008). En aquella data, el 85% del 

pressupost havia estat efectivament invertit. A més, s’estava portant 

a terme, per una empresa independent, l’avaluació dels resultats; 

un requisit que estableix la convocatòria del programa Urban. 

Igualment, s’estava realitzan una anàlisi pròpia, en col·laboració 

amb la Regió Piemont, sobre l’impacte immaterial de l’actuació. 

 

La gestió del programa Urban 2 ha anat a càrrec d’un director, tres 

encarregats dels eixos projectuals, tres administratius i un 

encarregat, a mig temps, de la comunicació. 

 

Pel que fa referència al cas concret de la comunicació, com hem 

apuntat anteriorment, és un dels suposats punts forts del projecte. 

Ha disposat d’una partida de 341.000€ sobre un pressupost total de 

28.838.553€. Aquests diners es van invertir en elaborar un pla que 

establia els tipus de comunicació que calia realitzar: general, 

específica i de difusió. 

En un primer moment es va realitzar una important campanya per 

donar a conèixer què era el programa Urban i posteriorment es va 

apostar per celebrar, aproximadament un cop l’any, una campanya 

important que coincidís amb les diverses “grans obres” del 

programa. La comunicació d’aquests elements puntuals es va 

centrar, l’any 2005, en la inauguració de la plaça Dante Livio 

Blanco; el 2006 en la nova ordenació del “Parc linial” de Corso 

Tazzoli i el 2007 en la Cascina Roccafranca. Les inauguracions es 

realitzen enmig de diversos actes que tenen com a voluntat 

l’atracció del major número de persones possibles. A més, 

existeixen actuacions que es realitzen tot al llarg de l’any. Entre 

elles destaca la publicació, aproximadament quadrimestral, d’un 

butlletí Urban 2 que es distribueix a totes les cases del barri (15.000 

còpies).  

 

Pel que fa referència a l’àrea d’influència de la comunicació, la 

campanya inicial i les campanyes específiques abracen tota la 

ciutat, especialment a través d’anuncis a la premsa i cartells als 

carrers. Les campanyes de difusió se centren al barri. 

 

A nivell de col·laboració amb altres agents, sobresurten Urban 

Center (especialment en el moment de localitzar dues obres d’art a 

Mirafiori), Torino Internazionale (contactes a través del Comitè de 

gestió d’Urban de cara a comunicar determinats aspectes de la 

millora de la ciutat) i Atrium (realització de presentacions 

públiques). Durant els Jocs Olímpics també va existir una certa 



 645 

coordinació amb l’Agenzia Torino 2006 de cara a la renovació de 

Corso Tazzoli, ja que en aquell espai s’hi va situar una de les pistes 

de gel d’entrenament dels Jocs. 

 

Finalment cal destacar, encara que completament desvinculat del 

projecte Urban, l’impacte positiu que ha generat per al barri 

l’obertura del concessionari FIAT Motor Village, concebut com un 

gran aparador dels productes FIAT. Més enllà de l’atracció de 

visitants que l’espai pugui representar, es valora molt positivament 

el fet que per primer cop en la història de la fàbrica de Mirafiori, la 

gent pugui entrar a la FIAT lliurement, al mateix temps que s’atreu 

públic d’altres espais de la ciutat o fins i tot de la regió. Es 

contribueix, així, a augmentar l’autoestima pel barri. Així mateix cal 

destacar, fora de la zona Urban encara que limitant-hi, la creació 

d’un nou Centre del Disseny en antics terrenys propietat de FIAT. 

Aquest Centre es planteja com un important pol d’innovació que ha 

de contribuir no només a millorar el barri, sinó la ciutat de Torí. 

 

En resum, els responsables locals d’Urban 2 valoren el projecte de 

forma positiva, malgrat algunes actuacions fallides (com el projecte 

de base de dades conjunta dels agents socials, sanitaris i 

d’habitatge). Es considera un èxit el fet que les actuacions s’hagin 

complert dins del període establert, que s’hagi aconseguit la 

recuperació física i d’imatge del barri i molt especialment, la posada 

en servei de la Cascina Roccafranca, que analitzarem a 

continuació. Ara bé, malgrat aquesta satisfacció per part dels 

responsables del projecte, és evident que alguns dels problemes 

del barri continuen existint i que caldran altres actuacions, a mitjà 

termini, per tal de solucionar els problemes que persisteixen o evitar 

que ressorgeixin els ja solucionats. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 156.- La creació del 
FIAT Motor Village es pot 
considerar com un canvi 
important en la relació entre la 
fàbrica FIAT i el barri de 
Mirafiori. Un espai que permet 
la interrelació entre els dos 
nuclis, tradicionalment aïllats 
(font:comune.torino.it) 
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 La Cascina Roccafranca 

 

La Cascina Roccafranca és l’actuació més ambiciosa del projecte 

Urban 2 de Torí. Inaugurada el maig de 2007 (en tres dies de 

celebració va rebre 10.000 visitants), la Cascina es defineix com un 

centre cultural, cívic, d’oci i associatiu enfocat especialment al 

districte, però obert a tothom. Aglutina diversos projectes com 

informació sobre mercat immobiliari, consum, dones o sindicalisme, 

associació protectora d’animals i viver de projectes. També disposa 

de restaurant i cafeteria (gestionats per diverses associacions), 

espai de jocs, baby parking i és seu de l’ecomuseu del segon 

districte de la ciutat. Disposa igualment d’espais que poden ser 

cedits lliurement a les associacions i on es realitzen una norantena 

de cursos a l’any. En annex a la Cascina existeix l’antiga capella 

Anselmetti, també rehabilitada, que actualment acull laboratoris 

didàctics per a escoles. 

 

El projecte de la Cascina va néixer de la voluntat de crear un espai 

obert a tota la ciutadania. Per aquest motiu es van estudiar diversos 

projectes existents a nivell europeu i es va decidir seguir un model 

semblant al de la Farinera del Clot de Barcelona. 

 

El cost de creació de l’equipament, que se situa en una antiga casa 

del segle XVII, d’arquitectura tradicional de la zona, completament 

renovada, va ser de 1.280.000€ per la compra del terreny, 

finançada amb fons europeus, 4 milions per a la reestructuració (1’8 

 

 
Imatge 157.- Pati interior de la Cascina Roccafranca el dia 
de la seva inauguració. La presència d’espais adaptats a 
diverses necessitats és un dels punts forts de l’equipament 
(font: comune.torino.it) 

 

aportats per Urban i la resta, en gran part, per la ciutat) i 540.000€ 

per a la realització del projecte social (50% aportats per Urban). 

 

La gestió de la Cascina corre a càrrec d’una Fundació creada 

específicament amb aquest objectiu. La Fundació està formada per 

la ciutat i diverses associacions locals. Urban 2 no hi participa, però 

els contactes són estrets. Actualment la Cascina té un pressupost 

anual d’entorn a 350.000€, dels quals el 65% provenen de fons 

públics (ciutat i Urban) i un 35% són recursos propis generats per 
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les activitats. Actualment el pressupost de la Cascina està 

assegurat fins al 2010 i s’espera que el finançament segueixi 

perquè esdevingui un equipament permanent. 

 

El juliol de 2007, dos mesos després de la inauguració, no existien 

dades per avaluar les repercussions de l’equipament. 

 

De cara al futur, no es preveu cap canvi en l’equipament. L’únic fet 

destacable que es pot apuntar és que s’aspira que durant el 

Congrés Mundial dels Arquitectes de l’any 2008, es porti a terme 

alguna col·laboració entre aquest col·lectiu i la Cascina 

Roccafranca.  

 

Bibliografia i altres fonts: 
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Beatrice (2007) “Il quotidiano partecipare del quartiere” 

Animazione Sociale núm. 212, pàg. 35 – 71 

Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie (s. d.) Periferie. Il Cuore 

della Città Torino, Comune di Torino 

Martina, Anna (dir.) (2005) Periferie 1997 / 2005 Torino, Città di 
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El canvi experimentat en els últims anys en la imatge projectada per 

Torí ha estat extremadament important. Si l’any 1993 es podia 

considerar que Torí no tenia cap tipus de política de comunicació 

definida (Chalom, 1994), actualment podem afirmar que aquest és 

un camp fonamental de la seva política. Són diversos els agents 

que han intervingut en el canvi de la imatge de la ciutat. En el 

present apartat ens centrarem en les polítiques desenvolupades 

des de l’ajuntament torinès: una administració que ha jugat un rol 

molt important en tot el procés.  

 

Actualment, l’equip de promoció de la ciutat, s’engloba sota el 

Servizio centrale Comunicazione Strategica, Turismo e Promozione 

i ocupa unes noranta persones. Aquest servei, que depèn 

directament de l’àrea d’alcaldia, s’estructura en dos gran seccions: 

Coordinamento Turismo e Promozione, que s’encarrega de la 

promoció turística, firal i congressual, dels grans esdeveniments i 

de la cerca d’espònsors i Comunicazione Strategica e Marketing 

Urbano, que s’ocupa pròpiament de la comunicació. 

 

A grans línies, les actuacions que es desenvolupen són de dos 

tipus: les dirigides als propis residents en la ciutat i les enfocades 

als no residents. A continuació exposarem alguns dels aspectes 

més rellevants de cada una de les estratègies. 

 

 La imatge interior 

 

Per comunicar als seus ciutadans el conjunt d’actuacions 

desenvolupades, l’Ajuntament de Torí ha portat a terme bàsicament 

tres tipus d’estratègia:  

- La creació de l’estructura Atrium Torino 

- La posada en funcionament d’un Urban Center metropolità 

- La comunicació puntual lligada a grans esdeveniments 

 

Atrium Torino 

 

Atrium Torino va néixer amb la voluntat de ser un punt de 

referència, tant per als propis torinesos com per als visitants 

puntuals, dels canvis que estava experimentant la ciutat. Format 

per dues estructures temporals situades en una cèntrica plaça de la 

ciutat, acollia diversos espais d’exposició i d’informació (turística i 

cultural), així com una sala de debats, i a l’hivern, una pista de 

patinatge. Es tracta d’una actuació innovadora, fins a cert punt 

hereva de l’interessant experiència de l’Info Box de Berlín. Volia 

anar més enllà de l’exposició puntual per aspirar a convertir-se en 

autèntic focus de projecció de la nova imatge de la ciutat. L’accés a 

la infraestructura i als actes organitzats era gratuït i l’horari 

volgudament ampli (obertura diària de 9:30 a 19:00). 

SERVIZIO CENTRALE 
COMUNICAZIONE STRATEGICA, 
TURISMO E PROMOZIONE T05 
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Imatge 158.- Vista exterior de les dues estructures que formaven Atrium 
(font: arkitera.com) 

 

La gestió de l’espai anava a càrrec de la Fondazione Atrium Torino, 

constituïda per l’Associazione Torino Internazionale i comptava amb 

diversos patrocinadors. De fet, els costos previstos de construcció i 

funcionament de l’estructura eren, fins als 2006, de 5 milions 

d’euros, mentre els ingressos dels patrocinadors havien de ser 8 

milions (La Stampa, 09/01/04). L’allargament de la durada de 

l’estructura va modificar els pressupostos, sense que hagi estat 

possible conèixer-ne els nous. 

La iniciativa va sorgir de l’Ajuntament de Torí, amb l’adhesió 

posterior de la Província i el seu projecte “Muntanyes Olímpiques” 

(que finança diferents espais, un d’ells dedicats a la gastronomia de 

la zona) i el TOROC (que s’encarregava dels continguts d’un 

pavelló i en finançava la gestió). L’ajuntament va iniciar la cerca de 

patrocinadors per finançar els costos de gestió de l’equipament, a 

través de la pròpia iniciativa i de la presentació del projecte als 

sponsor workshop organitzats pel TOROC. El banc San Paolo va 

ser un dels principals patrocinadors, però també hi va haver 

Panasonic (soci tecnològic), Coca-Cola, Fiat i la Xarxa Ferroviària 

Italiana (RFI, tot mostrant el seu projecte d’unió Torí – Lió). 

Posteriorment, el 2004, s’hi va afegir General Electric, que va 

patrocinar l’àrea externa, amb la pista circular de patinatge.  

 

Atrium Torino es va inaugurar el 13 de gener de 2004 i va tancar les 

seves portes a finals de 2007. En aquest període va acollir diverses 

etapes. 

 

Entre la inauguració i la celebració dels Jocs, cada un dels 

pavellons va estar centrat en un tema, tot i renovar periòdicament 

les presentacions. Atrium2006 exposava els canvis relacionats 

directament amb els Jocs Olímpics i incloïa també les subseus 

olímpiques. Aquesta estructura va ser, de fet, la primera traça 

visible en l’espai urbà de la immediata celebració de les 

Olimpíades. En canvi, AtriumCittà mostrava els canvis que es 
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projectaven a la ciutat de Torí de cara als següents anys, anant 

més enllà del 2006. 

 

Un cop celebrades les Olimpíades, Atrium va continuar obert fins a 

finals de 2007. En aquest període, cada un dels pavellons va acollir 

diverses activitats. La primera va ser la mostra fotogràfica Torino 

Olimpica. La passione abita qui. Posteriorment Atrium2006 es va 

transformar en AtriumUniversiade 2007 (per presentar la celebració 

de les Universiades) i un cop ja celebrades (gener de 2007) 

novament en Atrium2006 per acollir la mostra +1: Torino Olimpiadi 

forever. 

 

En canvi, AtriumCittà va passar a ser la casa de Torino Capitale 

Mondiale del Libro i posteriorment, a partir de l’estiu del 2007, va 

acollir una mostra dels diversos projectes que preveia la ciutat fins 

al 2011 (Comming Soon). 

 

Les repercussions de les diverses exposicions d’Atrium van ser 

important. Un èxit que es va veure reforçat per la presència en el 

mateix edifici d’alguns serveis, com per exemple l’Oficina de 

Turisme o la de cultura. Les xifres de visitants recopilades fins al 8 

de gener de 2006 demostren la capacitat de convocatòria de 

l’estructura (Martina, 2006, pàg. 98): 

- Visitants a les dues estructures 1.241.576 

- Esdeveniments celebrats  758 

- Visites úniques a la pàgina web  37.112 

- Pàgines visitades   2.187.572 

- Accessos a la pàgina principal 451.453 

 

A més, segons un estudi sobre 903 persones, el 53% dels 

enquestats estava d’acord amb la presència de Atrium Torino, 

contra un 19% que en demanava la desaparició (Guala, 2006). 

 

Ara bé, l’experiència també va tenir mancances. En aquest sentit es 

considera que si bé va tenir un èxit important entre els torinesos, no 

va aconseguir captar públic extramunicipal. Igualment, tampoc va 

aconseguir, tot i acollir la principal oficina de turisme de la ciutat, 

arribar als possibles turistes interessats en l’experiència de 

transformació de la ciutat (i de passada contribuir a difondre-la). De 

fet, l’aparició de la iniciativa en el diferent material turístic va ser 

escàs. La provisionalitat de la infraestructura va suposar una 

barrera, malgrat els importants esforços realitzats. 

 

  Urban Center  

 

El tancament definitiu de Atrium Torino, a finals de 2007, va fer 

necessari plantejar nous mecanismes per comunicar les millores 

que la ciutat estava experimentant. En aquest context va ser on 

nasqué l’Urban Center. 

 

El nou ens té la voluntat de continuar explicant els diversos 

projectes que la ciutat té en marxa. Oficialitzat el setembre de 2005, 
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és hereu de l’Oficina Città Torino (OCT) i va ser fruit d’un acord 

entre l’ajuntament, la Compagnia di San Paolo (a través de l’Institut 

de recerca sobre Sistemes Territorials per l’Innovació) i l’associació 

Torino Internazionale. Està previst que els primers tres anys el 

Centre es financi en un 50% a través de diners públics (procedents 

de l’Ajuntament de Torí) per deixar pas, posteriorment, a un 

augment de la participació del sector privat (Carmagnani, 2006). 

 

Els objectius que es proposa el Centre són bàsicament dos. En 

primer lloc, ser un espai de recerca sobre les transformacions 

urbanes, al mateix temps que realitza un seguiment i 

acompanyament dels diferents projectes en marxa. En segon lloc, 

ser una infraestructura de difusió i comunicació, dirigida a tots els 

habitants, de les transformacions de la ciutat. Actualment, la 

primera missió s’està ja desenvolupant i s’està reflexionant sobre 

com enfocar la segona. En aquest sentit, tot i que encara no hi ha 

res decidit, la idea que té més pes és la d’una exposició semi-

permanent que expliqui els canvis, en la mateixa línia del que ja es 

féu a AtriumCittà (Carmagnani, 2006). 

 

  Comunicació puntual 

 

La tercera de les mesures que Torí utilitza per difondre interiorment 

els canvis experimentats és la comunicació. En aquest sentit, 

podem parlar de dues grans línies: la comunicació relacionada amb 

les obres i la motivada pels grans esdeveniments. 

Dins de la comunicació relacionada amb les obres, s’inclouen 

accions com reproduccions gràfiques, material imprès, projeccions 

en recreacions digitals de les actuacions o lones que cobrien les 

obres i exposaven les millores en curs de realització. Aquestes 

actuacions s’englobaven sota l’eslògan Torino non sta mai ferma, 

que volia transmetre als habitants una idea de ciutat en moviment.  

 

 

 
Imatge 159.- Imatge gràfica de l’eslògan Always on the move. Una 
campanya que va suposar un important salt qualitatiu en la projecció 
exterior de Torí (font:: col·lecció personal de l’autor). 

 

Significativament, el lema es declinava sovint en anglès (Torino, 

always on the move), tot mostrant la projecció internacional que es 

volia donar als canvis. Així s’aconseguia que els torinesos 

tinguessin una visió cosmopolita de la ciutat, generant un sentiment 
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de satisfacció. La idea era plantejar una resposta al crit piemontès 

“torinesi bôgia nen”, que es podria traduir com “torinesos, no us 

mogueu”, i que té els seus orígens en la resistència que la ciutat va 

oferir a les tropes franceses en el setge de 1747. 

 

L’aparició de l’eslògan es va produir l’any 2002, coincidint amb la 

celebració dels Jocs Olímpics de Salt Lake City; inicialment en el 

material imprès, per estendre’s progressivament a altres àrees. El 

2008, l’eslògan continuava utilitzant-se, però únicament per 

comunicar les obres físiques. Per complementar aquesta informació 

també va existir la campanya Ecco Torino 2006, basada sobretot en 

cartells i un infobús, que difonia entre els torinesos la localització, 

l’avançament dels treballs i l’ús futur dels equipaments on se 

celebrarien els Jocs Olímpics (Martina, 2006). 

 

El conjunt de la difusió lligada a les obres ajudà, a través d’un 

legítim exercici d’informació, a fer partícips els veïns de les millores 

de la ciutat. També va tenir unes repercussions importants en 

l’augment de l’autoestima dels habitants de la ciutat i en el canvi de 

la seva imatge. 

 

Ara bé, la principal actuació de comunicació puntual dirigida als 

propis ciutadans passà per l’anomenat look of the city, així com, 

puntualment en el cas dels Jocs Olímpics, per la medals plaza. 

 

Pel que fa al loock of the city, va ser una experiència inspirada del 

look of the games. El look of the games és una obligació, recollida 

en el contracte olímpic, pel qual els organitzadors de les diferents 

edicions dels Jocs Olímpics es comprometen a desenvolupar un 

seguit d’accions per tal que la imatge dels diferents llocs de 

celebració sigui homogènia. Aquesta iniciativa inclou cartells, 

banderoles, lones, o espais d’acollida. El Look of the Games, sota 

l’eslògan Passion lives here, va suposar l’ús de 8.000 m² de PVC, 

150 km de tela, 7.000 banners, 82 logos tridimensionals, 28.000 

pòsters i 3.000 banderes de Torino 2006 (Lupi, 2006). La ciutat de 

Torí, inspirant-se en aquest principi, va portar a terme per primera 

vegada en la història, una decoració extensiva i homogènia de la 

ciutat: va ser el look of the city. 

 

El look of the city reprenia els elements del look of the games 

(anelles olímpiques, eslògan passion lives here, marca Torino 

2006) però se’n diferenciava per l’elecció cromàtica. Mentre els 

Jocs utilitzaven el blau i una barreja de colors càlids diversos, la 

ciutat apostava per un vistós color vermell i per no representar 

elements esportius, sinó aspectes relacionats amb la ciutat: història, 

ciència, cinema, cultura, disseny o arquitectura, entre altres. 
 

El projecte era molt ambiciós i incloïa material distribuït per tota la 

ciutat, tot i que amb un cert predomini en el centre i les principals 

vies d’accés. En total, per al look of the city es van utilitzar els 

següents elements instal·lats a la via pública (Lupi, 2006): 
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Imatge 160.- Diverses 
imatges del Look of the 
city. A la fila de dalt, 
d’esquerra a dreta, 
imatge de benvinguda. 
Reproducció  de la Mole 
Antoneliana, seu del 
Museo del Cinema i 
emblema de Torí. 
Al·legoria del Museo 
Egizio. Representació 
del Barroc, en referència 
al patrimoni heretat de la 
casa Savoia. A la fila de 
sota, quatre referències 
al passat històric de la 
ciutat des d’un punt de 
vista actual. La indústria 
com a potencial 
econòmic; l’arquitectura 
(imatge de l’antiga 
fàbrica del Lingotto, 
actualment centre 
comercial); el disseny, 
heretat del passat 
industrial i la pròpia 
història, representat per 
l’escut de la casa 
Savoia, que recorda Torí 
com a primera capital de 
la Itàlia unificada (font: 
col·lecció personal de 
l’autor). 
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- 10.000 banderoles 

- 300 Anemòmetres 

- 290 elements decoratius 

- 3 projeccions làsers 

- 13 escultures amb rètols lluminosos en moviment 

- 60 menhirs (monòlits de tela) 

- 650 banderes 

- 150 vasos “shangai”  

- 4 km de tela 

 

Per complementar la imatge present al carrer es van editar pòsters, 

publicacions, guies, cartells, anuncis i altres gadgets. El projecte el 

va coordinar la divisió de comunicació estratègica i promoció de la 

ciutat de Torí. Per als Jocs Paralímpics es va mantenir la mateixa 

representació, canviant únicament, en determinats elements, el 

logo dels Jocs Olímpics pels dels Paralímpics.  

 

El pressupost del look of the city va ser de 300 milions d’euros, 

finançats sobretot per l’Ajuntament de Torí (Martina, 2006, p. 79). 

L’èxit de la iniciativa va portar Vancouver, pròxima ciutat a acollir, 

l’any 2010, els Jocs Olímpics d’hivern, a interessar-se per 

l’experiència i valorar la seva repetició. 

 

Una operació semblant es va portar a terme l’any 2007, amb motiu 

de la celebració de les Universiades, tot i que va ser més modesta. 

 

 

 

 
Imatge 161.- A dalt, dos dels elements del look of the city: els 
anemòmetres i els vasos shangai. A sota, banderoles del Look of the 
games, instal·lades a la vila olímpica (font: photo.turismotorino.org). 
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Els elements utilitzats eren substancialment els mateixos, però el 

color predominant era el groc en lloc del vermell. La majoria 

d’elements fixos, que havien continuat al carrer des de les 

Olimpíades, van ser repintats i les banderoles i altres elements 

temporals, fets de nou. En total van ser unes 30.000 banderoles. La 

majoria d’elements del look of the city van ser retirats definitivament 

dels carrers de Torí el juny de 2007. Amb motiu de la celebració de 

la World Design Capital, l’any 2008, estava previst portar a terme 

una experiència similar, aquest cop centrada en el color verd. 

 

Pel que fa a la medals plaza, segona de les principals iniciatives 

comunicatives de la ciutat amb motiu dels Jocs Olímpics, va ser, 

novament, una experiència pionera. Amb una capacitat per 9.000 

persones, va ser l’obra efímera més gran mai muntada a Itàlia i va 

acollir cada nit la majoria de les cerimònies de lliurament de 

medalles (55 de les 84 cerimònies celebrades), així com actuacions 

d’artistes locals i internacionals. 

 

La medals plaza es va crear per iniciativa de l’Ajuntament de Torí, 

que volia fer visible el paper de la ciutat en els Jocs Olímpics. 

L’objectiu era crear, de cara als propis habitants, un lloc que actués 

com a símbol de les olimpíades, fins i tot per aquelles que no 

havien participat en els actes esportius. També aspirava a atreure 

l’atenció dels mitjans de comunicació cap al centre històric de la 

ciutat per, d’aquesta manera, posar-lo de relleu. L’emplaçament de 

l’escenari, en la cèntrica plaça situada davant del palau reial, no fou 

casual. 

 

Hi ha, però, qui va criticar aquesta elecció pel fet de transformar el 

patrimoni en un mer decorat. La situació va ser, però, habitual i la 

majoria d’espais representatius de la ciutat van complir aquest rol 

durant els Jocs. El Palazzo Reale (medals plaza) va ser el teló de 

fons d’un gran festival diari i de la clausura dels Jocs Paralímpics. 

Palazzo Madama va ser durant els Jocs seu de representació del 

Comitè Olímpic Internacional i la plaça San Carlo fou el decorat de 

fons de l’emissió diària dels programes de la cadena nord-

americana CBS. 

 

La imatge exterior 

 

La segona àrea en què la ciutat de Torí ha centrat els seus esforços 

és en la projecció exterior, mitjançant actuacions de caire més 

tradicionals. Els objectius són clars: “desenvolupar el coneixement 

de Torí no només com a ciutat de la Fiat o de la Juventus, sinó com 

a ciutat acollidora amb un patrimoni artístic i cultural ric” (Torino 

Internazionale, 2001, pàg. 9).  

 

En aquest camp una de les primeres mesures que es van prendre 

va ser la creació d’una Taula interinstitucional per a la 

internacionalització de la ciutat, en què inicialment hi van participar 

l’Ajuntament de Torí (Servei Central Comunicació), Turismo Torino, 
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Torino Convention Bureau, Invest in Torino and Piemonte (ITP), 

Camera di Commercio, TOROC i, més endavant, la Film 

Commission Torino Piemonte i la Direcció de Comunicació de la 

Regió i de la Província. Cada soci de la Taula havia de centrar la 

seva activitat en una sèrie d’objectius, detallats a continuació. 

 

La ITP enfocava els seus esforços en atreure fluxos econòmics, 

gràcies a la seva xarxa d’oficines a Europa, Estats Units i Japó. Els 

instruments utilitzats havien de ser llistes de correu, internet, servei 

de premsa, reunions de presentació i anuncis en diaris nacionals i 

internacionals.  

 

Turismo Torino havia de centrar la seva activitat en atreure turistes, 

tot buscant especialment el contacte amb operadors europeus, els 

turistes individuals i la indústria del sector. Els principals 

instruments utilitzats van ser les llistes de correu, la pàgina web, 

l’oficina de premsa, el material promocional, la participació en grans 

fires i les campanyes publicitàries puntuals. Igualment portava a 

terme, a tall d’avaluació de les repercussions obtingudes, un 

seguiment dels articles referents a la ciutat apareguts en diversos 

mitjans de comunicació nacionals i estrangers (Servizio Centrale 

Communicazione, Olimpiadi e Promozione della città, 2004). 

 

El Torino Convention Bureau se centrava en atreure congressos. 

Els instruments eren semblants als anteriorment descrits. 

 

Les Cambres de Comerç de Torí i del Piemont tenien com a 

objectiu promoure el desenvolupament local a través del contacte 

amb institucions estrangeres, tant econòmiques com d’altres 

camps. Els instruments eren llista de correu, oficina de premsa, 

pàgina web, banca de dades i material de comunicació. 

 

Pel que fa al TOROC, el seu objectiu era difondre, a un públic el 

més ampli possible, l’esdeveniment. Els instruments principals eren, 

novament, la llista de correu, la pàgina web, l’oficina de 

comunicació i el material promocional facilitat als mitjans de 

comunicació. 

 

Finalment, l’ajuntament era el responsable de promocionar la marca 

Torí a les institucions italianes i europees, així com als líders 

d’opinió, els periodistes i els operadors internacionals. El principal 

instrument utilitzat era la creació d’una marca publicitària, que com 

es veurà més endavant, ha anat evolucionant al llarg del temps.  

 

Més enllà de la seva participació en la Taula, l’Ajuntament de Torí 

també va realitzar un important esforç comunicatiu relacionat 

especialment amb la preparació dels Jocs Olímpics. Concretament, 

es van unificar en un sol Assessorato les direccions de turisme, 

promoció i comunicació nacional i internacional per tal de donar una 

visió de conjunt a la comunicació de la ciutat (Martina, 2006). 
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El punt de partida de l’Assessorato va ser un estudi realitzat l’any 

1999 per conèixer quina era la imatge de la ciutat (Censis, 1999). 

L’estudi, que es va portar a terme a sis països europeus, els Estats 

Units i el Japó, va recollir dades de 800 líders d’opinió, de diferents 

inversors econòmics estrangers, així com de 24 capçaleres de diari, 

nacionals i internacionals. 

 

Els resultats van mostrar que el grau de coneixement de Torí era 

baix, que la gent únicament visitava la ciutat per motius de feina i 

que en línies generals, només se’n coneixien aspectes com la Fiat, 

els Agnelli (propietaris de la Fiat) o la Juventus. Els qui havien 

visitat Torí, en canvi, en recordaven l’arquitectura, la gastronomia i 

el vi. Un 30% no en recordava res. Els tres conceptes que de forma 

més repetitiva la gent associava a Torí eren: eficient/organitzada, 

freda/grisa i elegant.  

 

Segons aquest estudi, les principals ciutats amb què s’havia d’aliar 

Torí havien de ser Milà, pel seu poder econòmic: 62% de l’opinió 

dels italians i 56% dels estrangers; Gènova, port “natural” de Torí: 

14% / 15%; Lió: 25% / 19% i París: 21% / 17%. Un fet curiós és que 

al mateix temps s’afirmava que Milà era la principal competidora de 

la ciutat en dos dels quatre camps que l’estudi considera vitals per 

al futur de Torí (disseny i moda). En el camp cultural, Florència era 

vista com la principal competidora i en el camp del turisme, Venècia 

i Roma.  

 

Igualment, els resultats obtinguts mostraven com la ciutat podia 

tenir un gran futur com a centre turístic, sempre que s’estudiessin 

nous i més atractius sistemes d’acolliment en hotels, monuments i 

transports (Censis, 1999, p. 157). Igualment s’apuntava que, 

difícilment, Torí podria ser vista com a ciutat d’art, ja que la 

notorietat de Florència, Roma, Venècia o Nàpols era excessivament 

important. 

 

En base a aquest estudi l’ajuntament va adoptar una estratègia de 

comunicació basada en cinc grans tipus d’actuacions:  

- Realitzar una campanya de promoció per donar a conèixer 

Torí 

- Consolidar el sistema de relacions entre agents de la ciutat 

(museus, fira, ens culturals, empreses i institucions) 

- Fer un seguiment quantitatiu i qualitatiu de la imatge 

generada per la ciutat en la premsa per monitoritzar els 

canvis d’imatge 

- Crear un dossier que mostrés els canvis de la ciutat en els 

últims anys. 

- Realitzar iniciatives per fidelitzar el públic de la ciutat, 

especialment aquells que accedien a la ciutat per motius 

professionals o d’estudis.  

 

Aquestes cinc línies es van traduir en diverses actuacions. En el 

camp de la promoció es van realitzar diverses campanyes dirigides 

fonamentalment als no residents. Cal recordar que de cara als 
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habitants de la pròpia ciutat existia la campanya “Torino, always on 

the move – Torino non sta mai ferma”, exposada anteriorment. 

 

La primera d’aquestes campanyes exteriors, de caràcter 

bàsicament turística, va ser finançada completament per la 

iniciativa privada, en una proposta sorgida de Torino Internazionale. 

Així, a nivell turístic, la ciutat va utilitzar, a partir de l’any 2001 

l’eslògan “Torino da scoprire”, pensat un any abans. 

 

Aquesta primera campanya de comunicació va ser creada de forma 

gratuïta per l’agència publicitària Armando Testa i els espais de 

difusió van ser finançats per diverses empreses privades (CRT, San 

Paolo, Fiat, Seat, Ferrero, L’Oréal, Lavazza, Martini&Rossi, 

Noicom, Omnitel, SAI, SAIAG o De Fonseca), empreses público – 

privades (SAGAT), associacions (Unione Industriale di Torino) a 

més de Turismo Torino, Torino Convention Bureau i Unioncamere 

Piemonte. El seguiment de la campanya el va efectuar, també 

gratuïtament, Studio Mailander. En els diferents anuncis apareixia 

una frase en què la ciutat agraïa la col·laboració de l’empresa que 

finançava l’aparició. 

 

 
Imatge 162.- A la dreta, diverses imatges de la campanya Torino da 
scoprire. A dalt, una de les primeres, de presentació de la ciutat (”A Itàlia, 
hi ha tota una ciutat per descobrir”). A sota, una de posterior, en què es 
presenten els atractius de la ciutat; en aquest cas l’art (“A Torí, hi ha art 
per descobrir”) (font: col·lecció personal de l’autor) 
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A partir de 2003 l’eslògan turístic es va transformar en “città che 

sorprende”, que va durar fins a l’aproximació a la inauguració dels 

Jocs, quan es va decidir apostar per l’eslògan “Torino è sempre + 

bella”. El pla de comunicació va tenir una primera fase de novembre 

a desembre de 2005, amb la inclusió de 41 anuncis en 18 diaris (57 

milions de lectors). Es va realitzar, igualment, un anunci per als 

cinemes. La campanya Torino è sempre + (declinada amb diversos 

adjectius) va tenir continuïtat a partir de la tardor del 2006, amb 

noves imatges, una per a cada estació de l’any. 

 

 

 

Imatge 163.- Tríptic promocional de Torino è sempre + bella. És 
significatiu que la il·lustració, de l’any 2007, posi de relleu una de les 
instal·lacions olímpiques, concretament el conegut com a Palaisozaki 
(font: col·lecció personal de l’autor) 

Pel que fa referència al segon dels cinc objectiu de l’estratègia de la 

ciutat, consolidar el sistema de relacions, els esforços es van 

centrar en desenvolupar una important participació en xarxes 

internacionals. L’objectiu era tant promocionar-se, com aprendre de 

les bones pràctiques d’altres ciutats.  

 

Entre els instruments a través dels quals s’ha articulat l’actuació 

figuren novament una llista de correu, una oficina de premsa, una 

pàgina web específica, material promocional en suport divers i 

presentacions de l’experiència de Torí en diverses ciutats i 

esdeveniments (Londres, Pequín, Shangai, Moscú, Madrid, Nova 

York, Cannes, Milà, Roma o Istambul). També s’ha impulsat 

aquesta línia gràcies a la participació en xarxes de ciutats, la 

realització de rodes de premsa, la presència en fires i la participació 

en projectes europeus.  

 

Una primera culminació de tot el procés va ser la celebració a les 

Cavallerisses de Palazzo Reale, durant les setmanes olímpiques, 

de la mostra World Wide Torino, que presentava les ciutats foranes 

amb les quals Torí mantenia relacions. 

 

Les presentacions exteriors de la ciutat i de la regió, especialment a 

nivell turístic, es continuen realitzant. Per exemple, en els tres 

últims mesos del 2006 es van portar a terme onze noves 

presentacions en ciutats com Zuric, Milà, París o Londres. Així 

mateix cal destacar, tot i que no sigui formalment una presentació, 
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el fet que durant una setmana del maig i setembre de 2007 la ciutat, 

juntament amb la regió, va presentar la seva gastronomia al 

restaurant de les Nacions Unides a Nova York. Aquesta és una 

tradició, normalment reservada als Estats, que en el cas de Torí ha 

estat possible gràcies a la importància adquirida per la celebració 

dels Jocs. 

 

Quant al tercer dels cincs objectius estratègics de la ciutat, el de la 

imatge generada, la ciutat ha portat a terme un seguiment de 

diversos mitjans de comunicació. Gràcies a la iniciativa, es va poder 

quantificar en vora dos-cents el número d’articles en la premsa 

internacional en què es feia referència a Torí. Aquest seguiment 

també incloïa l’estudi de les paraules claus amb les quals es 

relacionava Torí, a més d’altres variables qualitatives. 

 

L’objectiu que es plantejava era obtenir informació referent a la visió 

que es tenia de la ciutat per potenciar aquells aspectes més 

positius i treballar per evitar els negatius. Es partia de la sensació 

que la imatge de Torí estava massa dominada per una sèrie 

d’elements poc relacionats, directament, amb la ciutat. L’estudi va 

permetre quantificar quins eren els elements amb què els mitjans 

italians associaven Torí (Crivello, 2006): 

Fiat   33% 

Mole Antonellana 26% 

Juve   9% 

Parc Valentino 7% 

Museo Egizio  5% 

Síndone  4% 

Po   4% 

Xocolata  4% 

Alps   1’3% 

Jocs Olímpics  0’2% 

 

Entre els mitjans estrangers la proporció era lleugerament diferent: 

 Juve   17% 

 Fiat   17% 

 Xocolata  12% 

 Menjar   5% 

 Beure   4% 

 

És a dir, la imatge de Torí continua dominada per la Fiat en el camp 

italià, seguit per la Mole (símbol de Torí i sovint utilitzat com a 

sinònim de la ciutat). En canvi, en el camp internacional, eren la 

Juventus i la Fiat els màxims ambaixadors de la ciutat. Per tant, la 

imatge de la ciutat, tot i estar en evolució, encara no havia 

aconseguit, en el moment de la celebració dels Jocs, canviar 

completament. Una mostra del llarg camí que cal recórrer abans 

d’aconseguir resultats visibles.  

 

Pel que fa referència al quart punt, la creació d’un dossier que 

mostrés els canvis de la ciutat, ja s’ha portat a terme. El document 
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final inclou l’edició de diverses publicacions que es reparteixen 

puntualment entre els líders d’opinió.  

 

Per últim, en el camp de la fidelització dels visitants, la ciutat va 

realitzar un important esforç per donar-se a conèixer a través de la 

modernització de la imatge difosa en les diverses guies de turisme 

(progetto per la valorizzazione di Torino sulle guide turistiche). 

Aquesta àrea de treball es va iniciar l’any 2002, amb un estudi 

d’avaluació de la situació (Studio Mailander, 2002). Els resultats de 

l’estudi van mostrar com la imatge presentada en les guies 

turístiques no s’ajustava a la realitat, per la qual cosa es va portar a 

terme un laboriós treball de contacte amb les diverses editorials 

amb l’objectiu de millorar i ampliar el tractament que es donava a 

Torí. 

  

En una primera fase, es va posar una atenció especial en aquells 

països que més visitants aportaven a Torí (França, Espanya, 

Suïssa, Àustria i Alemanya) per a posteriorment ampliar l’àrea 

d’actuació a països més llunyans però als quals, gràcies als Jocs 

Olímpics, s’hi podria arribar (EUA, Canadà, Japó i Rússia). 

L’objectiu era que el visitant que arribés a la ciutat en el moment 

dels Jocs disposés d’una guia, en la seva llengua, que li permetés 

conèixer totes les belleses de Torí i poder així difondre-les. Gràcies 

a aquesta acció es va aconseguir que el número de guies 

dedicades a Torí passés de zero a vint-i-dues, en deu llengües 

diferents. A més, es va actualitzar i ampliar la informació referent a 

la ciutat en cinquanta guies generals d’Itàlia (Martina, 2006). 

 

Així, l’ajuntament va contribuir a la publicació de les següents guies 

turístiques (guies publicades l’any 2005): 

Giunti    Italià  

Mondadori Electa  Italià, alemany, anglès 

Touring Guida Verde  Italià 

Touring Cartonville  Italià 

Touring live   Italià, xinès, rus 

Touring Guia Total Anaia Castellà 

Time out    Anglès 

Hachette   Francès 

Touring Cartonville  Alemany 

Editorial Planeta  Castellà  

Vagabond Media  Suec 

Apa Berlitz   Anglès 

Vallardi    Italià 

Lonely Planet   Anglès 

Du Mont   Alemany 

E D T    Italià  

Dorling Kindersley  Holandès  

De Agostini   Italià (no finançada per Torí) 

The Purple Guide  Anglès (no finançada per Torí) 
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A aquest llistat, s’hi han d’afegir les guies generals, en què es va 

renovar el material de la ciutat: 

Electa     Italià 

Grafe und Unzer Verlag  Alemany 

Polyglott   Alemany 

Geo Mondadori   Italià 

Petit Futé    Francès 

Michelin    Italià, castellà, francès i anglès 

Travel Hause Media   Alemany 

Mondadori Guida Geo  Italià 

Reise Know How   Alemany 

Futjaba - Guida Travel  Italià 

National Geographic  Anglès 

Muller - Guida Travel   Alemany 

 

El projecte de modernització de les guies turístiques segueix vigent, 

encara que actualment es posa més èmfasi en la renovació dels 

continguts de les primeres guies, més que no pas en la publicació 

de noves edicions. 

 

Amb aquest treball ja realitzat, la ciutat va enfrontar una nova etapa 

en la seva promoció, centrada aquest cop en l’ús de l’esdeveniment 

olímpic.  

 

Un dels elements que es va voler treballar va ser la creació 

d’expectatives abans de l’inici de la celebració pròpiament dita. Per 

aquest motiu es van plantejar una sèrie d’esdeveniments pensats 

amb aquest objectiu. 

 

La promoció preesdeveniment va girar entorn a les mascotes, el 

recorregut de la torxa olímpica, una newsletter i l’open village. Ara 

bé, en aquest últim cas, que havia de ser una caravana que 

promocionés els Jocs Olímpics per catorze ciutats italianes, va 

quedar anul·lada, pel poc èxit de convocatòria i l’elevat cost, 

després de dues etapes (Catània, del 16 al 18 d’abril de 2004 i 

Riccione, del 21 al 23 de maig).  

 

Igualment es van organitzar un seguit de festes amb el títol genèric 

meno tre, meno due i meno uno ai Giochi Olimpici Invernali per 

marcar, respectivament, els tres, dos i un any previs a l’obertura 

dels Jocs. L’objectiu de les celebracions, que estaven formades per 

espectacles, mostres, conferències i campanyes publicitàries, eren 

bàsicament dos. Promoure l’esdeveniment olímpic entre els 

habitants de la regió i ser una plataforma de difusió cap a l’exterior 

de l’esdeveniment olímpic.  

 

L’última edició va estar especialment treballada, ja que es va 

intensificar la campanya de comunicació, tot estenent-la a nivell 

nacional gràcies a la col·laboració entre Ajuntament, Província i 

Regió. Es va crear l’eslògan Torino 2006. Voglia di Olimpiadi i 

paral·lelament, a Atrium2006, es va realitzar una mostra, 

inaugurada el 9 de febrer de 2005, anomenada Voglia di Olimpiadi: 
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la segona gran exposició d’Atrium de cara a escalfar motors per a la 

celebració olímpica. Finalment, es va editar un opuscle de 66 

pàgines (dos milions de còpies), que es va distribuir a tota la ciutat 

(Martina, 2006). 

 

Ara bé, en conjunt, l’èxit de la iniciativa va ser escàs. La majoria de 

mitjans, especialment la RAI (televisió pública italiana) van ignorar 

les celebracions preolímpiques, al mateix temps que donaven una 

àmplia cobertura informativa a les diferents polèmiques sorgides, 

elements que no van contribuir a difondre una imatge positiva 

prèvia a l’obertura dels Jocs. 

 

La situació no era una novetat. El poc interès de les televisió 

italians, especialment de la RAI, es va produir des d’un primer 

moment. A tall d’exemple, val la pena assenyalar que en la 

cerimònia on es decidí si Torí seria la seu dels Jocs Olímpics 

d’hivern la RAI només va enviar a cobrir l’acte dos periodistes de la 

seu torinesa. Paral·lelament, entre 2001 i 2003, de tota la 

programació de la RAI, només es va dedicar un únic programa a la 

celebració dels Jocs Olímpics (L’Eau vive & Comitato Giorgio Rota, 

2005). 

 

Davant d’aquesta situació, la gran aposta per donar a conèixer la 

celebració del 2006 va passar pels test events, un conjunt de 

competicions de primer nivell, que el COI obliga a celebrar abans 

dels Jocs Olímpics per tal de provar els diversos nous equipaments 

construïts. Les celebracions es van agrupar dins del Torino Ice 

2005, que va incloure el Campionat Europeu de Patinatge de 

Velocitat (14 – 16 de gener de 2005) i el Campionat Europeu de 

Patinatge Artístic (25 – 30 de gener de 2005). 

 

L’origen de Torino Ice 2005 va ser, però, precipitat, ja que es va 

crear el mes d’octubre del 2004 (just tres mesos abans de l’inici de 

les competicions). Estava format per l’Ajuntament de Torí, el 

TOROC i la FISG (Federació Italiana d’Esports de Gel). 

  

Torino Ice 2005 va tenir una comunicació específica. L’objectiu era 

crear un lligam entre els diversos esdeveniments per tal d’obtenir, 

així, majors repercussions en la comunicació. Concretament, la 

comunicació de les competicions es va iniciar el desembre de 2004 

amb una campanya d’anuncis a la ciutat, als diaris i ràdios 

nacionals, una pàgina web especial i una gira promocional per les 

principals ciutats de l’arc alpí. Va ser l’última gran iniciativa 

comunicativa abans de la celebració dels Jocs.  
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Torino Olympic Park (TOP) és la marca comercial amb què es 

promocionen la majoria d’antics equipaments olímpics de Torí. 

Propietat de la Fondazione 20 marzo 2006, està format per 

l’ajuntament de Torí, la província, la regió Piemont i el Comitè 

Olímpic Nacional Italià (CONI). Tot i ser de propietat pública, la 

gestió és privada. 

 

Els orígens del TOP van ser difícils, en gran part pel fet que durant 

la preparació dels Jocs Olímpics tota l’atenció es va centrar en la 

finalització de les obres dintre del termini fixat. La gestió futura de 

les activitats es va deixar de banda, tot i alguns intents de 

planificació del post-esdeveniment. El primer d’aquests intents va 

tenir lloc l’any 2003, quan es realitzà un primer estudi per avaluar la 

necessitat de començar a buscar usos futurs, aquell mateix any, per 

als diversos nous equipaments. El 2004 s’apuntava la possibilitat de 

crear una societat anònima “Piemonte 2011”, que seria la 

propietària de les estructures i s’encarregaria de la seva gestió. 

L’any 2005 es proposà crear una Fundació.  

 

 

 

 

No va ser, però, fins al moment de la celebració dels Jocs quan la 

regió, l’ajuntament i la província es van posar d’acord per a fixar les 

bases de l’ens que havia de gestionar les infraestructures. El capital 

inicial es va fixar en 61 milions d’euros, aportats a parts iguals per 

les tres administracions. Posteriorment, el setembre de 2006, el 

CONI va entrar també en la Fundació, sense aportar capital. 

Igualment, en aquell mateix moment, s’aconseguí que el govern 

italià aportés 10 milions d’euros l’any durant el bienni 2007 – 2008, 

tot i que sense entrar a formar part de la Fundació. Per últim, també 

es va decidir que la Fundació passaria a ser la propietària dels 

diversos equipaments. 

 

Així, tot i que els Jocs Olímpics es van clausurar el 26 de febrer de 

2006, no va ser fins el 6 de juny de 2006 que nasqué oficialment la 

Fondazione 20 marzo 2006 i fins l’any 2007 quan es nomenaria 

l’estructura operativa. Aquest fet va comportar allargar la vida del 

Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics (TOROC), que va 

continuar amb la gestió dels espais olímpics i algunes celebracions, 

com les Universíades, fins el 28 de febrer de 2007.  

 

TORINO OLYMPIC PARK T06 
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El principi que regeix la Fundació és ajuntar sota un mateix 

paraigua equipaments que generin beneficis i equipaments que 

generin pèrdues, per d’aquesta manera equilibrar els resultats. En 

línies generals es preveuen pèrdues durant els quatre primers anys 

de vida i un equilibri financer a partir de 2011. Per a alguns 

equipaments concrets, especialment el trampolí i la pista de bob, no 

es creu que es pugui arribar a produir beneficis. 

 

Actualment treballen al TOP unes 30 persones als serveis centrals i 

una desena més a les diferents seus. La majoria d’aquest personal 

prové del TOROC. El pressupost anual de funcionament és de 13 

milions d’euros. 

 

Tot i que per a crear aquest equipament de gestió es van recollir 

experiències d’altres seus com Atenes, Salt Lake City, Lillehamer o 

Vancouver, el model de la fundació és, en certa manera, una 

novetat, ja que és la primera institució que gestiona la majoria de 

l’herència olímpica. Les altres ciutats havien separat els diversos 

equipaments entre administracions vàries. 

 

Concretament, el TOP organitza les seves activitats en quatre 

grans àrees: 

- Captació i organització d’esdeveniments esportius  

- Celebració d’actes d’empreses, salons o dinars de gala 

- Oci amb la possibilitat de practicar esports en els 

equipaments olímpics 

- Hotels (en vies d’externalització). 

 

Els equipaments que gestiona el TOP a Torí són els següents: 

- Palasport Olimpico: Dedicat a esdeveniments esportius, 

musicals, teatrals o convencions, actualment s’està buscant 

un soci que porti la gestió de l’equipament. 

- Palavela: propietat de l’Ajuntament de Torí i cedit al TOP per 

cinc anys. S’hi preveu realitzar reunions, esdeveniments 

esportius o activitats relacionades amb el patinatge. 

 

A més, el TOP també gestiona el Villaggio Olímpico Torino, que 

consta de dues parts: 

- Antics mercats generals: dedicats a acollir reunions i 

congressos. Igualment es preveu instal·lar-hi el futur Museu 

Olímpic, encara que la seva realització no té una data fixa. 

- Espai residencial:  

o Inicialment es preveia dividir l’espai en dues àrees. 

Una dedicada a habitatge, especialment de promoció 

oficial (la més allunyada dels mercats generals) i 

l’altra, gestionada per la Fundació, com a zona 

residencial de curta durada, amb l’espai dels mercats 

generals destinats a acollir serveis com restauració, 

comerç o sales d’oci.  

o Actualment, l’espai que gestiona la Fundació ha 

quedat limitat a uns pocs edificis, un dels quals 

ocupat pel propi TOP i la resta per residències 
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d’estudiants postuniversitaris. Els altres edificis 

inicialment destinats al TOP, han passat a ser 

propietat del CONI, com a contrapartida dels deutes 

que l’Ajuntament de Torí tenia amb aquest Comitè. 

Igualment, una número important d’edificis s’han 

destinat a acollir l’Agència de Gestió del Medi 

Ambient del Piemont (Arpa). 

 

 

 
Imatge 164.- Diverses construccions de la Vila Olímpica de Torí (font: 
torinodailyphoto.blogspot.com) 

 

A més dels equipaments torinesos, el TOP també gestiona la gran 

majoria dels equipaments de les zones de competició de les 

muntanyes, en què no entrem per la llunyania amb la zona 

estudiada.  

Queden fora d’aquest lot, però, alguns equipaments torinesos com: 

- Torino Exposizioni: sempre es va descartar que la gestió 

anés al TOP, ja que es preveia que l’espai fos la nova seu 

de la GAM (tot i que avui aquest projecte sembla 

abandonat) 

- Oval Lingotto: inicialment gestionat per la Fundació, a partir 

de març de 2007 va passar a Expo 2000 (centre de fires de 

Torí). Es continua treballant, però, amb els responsables de 

l’Oval i més generalment, del Lingotto, especialment per a la 

celebració d’actes conjunts amb el Villaggio Olimpico. 

- Viles olímpiques: transformades en residències 

universitàries  

- Estadi olímpic, dedicat a usos esportius 

- Palaghiacco Torino, emprat per a celebracions diverses 

 

La gestió dels equipaments per part de la Fundació no és una tasca 

fàcil. Concretament, en el cas de Torí, es presenta un problema 

greu de competència entre equipaments, no només amb els ja 

existents a la ciutat, sinó amb els recentment creat. Així, el públic 

potencial del Palavela i el Palasport són semblants i competeixen 

entre ells i amb altres espais de la ciutat, com el MazdaPalace per a 

acollir concerts o el Palaghiacco Torino per al patinatge. Actualment 
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es treballa en trobar els nínxols específics als quals dirigir cada 

esdeveniment. 

 

 

 
Imatge 165.- Material promocional editat per TOP. En aquest cas es 
promociona els esdeveniments puntuals (font: col·lecció personal de 
l’autor) 

 

Pel que fa referència a la comunicació de les actuacions, 

actualment el TOP disposa, bàsicament, de material institucional i 

s’està treballant en la definició dels públics als quals es vol arribar. 

Igualment es vol crear una “marca paraigua” que pugui acompanyar 

els diferents esdeveniments als quals participa. L’objectiu d’aquesta 

actuació és guanyar visibilitat, ja que actualment moltes de les 

iniciatives del TOP passen desapercebudes. Pel que fa referència a 

la distribució territorial de la comunicació, actualment se centra a 

nivell local i regional, especialment amb anuncis en diaris, material 

imprès o ràdio. 

 

Ara bé, la diversitat d’àrees en què actua el TOP, juntament amb la 

indefinició inicial dels objectius, fan que en el moment de realitzar la 

recerca, sis mesos després de la creació del TOP, la comunicació 

fos excessivament erràtica. Per tant, caldrà estar atent a l’evolució 

de la institució, que pot generar beneficis directes i indirectes 

importants si se sap gestionar correctament els diversos 

equipaments heretats.  

 

Bibliografia i altres fonts: 
 

Torino 2006 Olympic Park (2007) Experience the Passion Torino, 

Torino 2006 Olympic Park 

 

www.torinolympicpark.org (19/07/07) 

 

Entrevista amb Alessandro Cataneo. Responsable gestió espais. 

Torino 2006 Olympic Park. 28/06/07 

  Raffaella Panié. Responsable comunicació i 

màrqueting. Torino 2006 Olympic Park. 28/06/07 
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El procés de planificació estratègica de la ciutat de Torí el va iniciar, 

entre els anys 1993 i 1998, el llavors alcalde de la ciutat, Valentino 

Castellani. Una de les primeres actuacions que es van portar a 

terme va ser la creació d’un comitè científic, presidit per Pasqual 

Maragall, llavors alcalde de Barcelona; així mateix, es va crear un 

comitè de coordinació, amb membres locals. Inicialment, la gestió 

organitzativa del Pla va córrer a càrrec de Turismo Torino i Invest in 

Torino and Piemonte (ITP, oficina dedicada a l’atracció d’inversions) 

(Fedeli & Gastaldi, 2004).  

 

L’objectiu que es marcava Torino Internazionale era la definició 

d’una visió coherent del desenvolupament de la ciutat, compartida 

per tots els actors del territori, i establir prioritats en les línies 

d’acció de la política urbana i metropolitana. L’associació agrupa 

118 membres, entre institucions públiques, privades, empreses, 

centres culturals i sindicats i ocupa una desena de persones, a les 

quals s’hi havia de sumar una xifra semblant dedicades a la 

preparació, sota el paraigües de Torino Internazionale, de l’Any del 

Disseny i els 150 anys de la Unitat d’Itàlia (dades de novembre de 

2006). 

 

 

 

 El primer Pla Estratègic (2000 – 2011) 

 

La redacció del que havia de ser el primer Pla Estratègic es va 

iniciar l’any 1998, però no va ser fins el 9 de maig de 2000 quan es 

va crear un organisme, independent de l’administració, encarregat 

de tirar endavant el Pla. Aquest organisme va ser l’Associazione 

Torino Internazionale, actualment encara en funcionament, que dos 

mesos després de la seva creació va presentar públicament el Pla. 

El document estava previst per tenir validesa fins el 2011, tot i que 

l’any 2006 es publicaria una revisió general, coneguda com a segon 

Pla Estratègic. 

 
El primer Pla transmetia, ja a primera vista, una aposta clara per al 

canvi. Per aquest motiu, el Pla prioritzava, de forma clara, les 

accions encaminades a aconseguir un canvi en la imatge de la 

ciutat. Un canvi ampli, que inclogués des de l’augment del nivell 

d’autoestima dels propis habitants al canvi físic de la ciutat, passant 

per la reforma dels atractius turístics, l’augment de la competitivitat 

dels comerços o la millora en la difusió internacional de la 

Universitat, la ciutat i els seus professionals, entre altres accions. 

 

TORINO INTERNAZIONALE T07 



 672 

Concretament, el Pla proposava que la cultura fos la dimensió de 

desenvolupament del territori torinès, convençuts que la ciutat en 

crisi necessitava donar senyals de millora i que la cultura era el 

millor instrument per aconseguir-ho. A més, diversificava la base 

econòmica i les activitats urbanes. En aquest sentit, s’apostava per 

promocionar el patrimoni i les tradicions torineses per tal de 

posicionar la ciutat i valoritzar-la al servei d’un gran projecte urbà. 

 

D’aquesta manera la ciutat aspirava a abandonar la idea de 

principal centre industrial d’Itàlia, que l’havia acompanyat les 

últimes dècades, per centrar-se en arribar a ser coneguda com una 

capital moderna, competitiva, que atragués l’interès del possible 

visitant. Per aquest motiu, el primer Pla Estratègic apostava per 

superar la imatge monotemàtica de ciutat automobilística i crear 

una imatge polièdrica, en què predominessin tres tipus de mirades: 

- Torí metròpoli europea 

- Torí enginyosa, ciutat del fer i del saber fer 

- Torí que sap triar: la intel·ligència del futur i de la qualitat de 

la vida 

 

De cara a aplicar aquestes grans línies el Pla preveia algunes 

iniciatives concretes, entre les més destacades de les quals 

figuraven les següents (entre parèntesi, grau de realització el 2007): 

- Augmentar la coordinació entre actors de cara a 

promocionar la ciutat, tot agafant l’Oficina de Turisme com a 

punt de referència de les accions (aquest paper va ser pres, 

finalment, per Torino Internazionale). 

- Modernitzar les infraestructures destinades a acollir els 

visitants, especialment els hotels (impulsats efectivament 

amb motiu dels Jocs Olímpics). 

- Crear el Conveniton Bureau i programes de màrqueting per 

tota l’àrea metropolitana (parcialment realitzat). 

- Promocionar la imatge externa, tot posant especial atenció 

en la difusió a l’estranger de l’activitat cultural puntual 

(realitzat, amb èxits diversos). 

- Definir un projecte integrat de qualificació turística de l’àrea 

metropolitana, especialment del centre històric (parcialment 

realitzat). 

- Acompanyar la requalificació de la imatge amb intervencions 

en l’espai urbà (realitzat) 
- Modernitzar l’oferta comercial (parcialment realitzat) 
- Millorar la mobilitat i el transport (parcialment realitzat, 

especialment gràcies a la inauguració de la primera línia de 

metro) 
 

Per tant, un canvi que es volia profund i que anava més enllà de la 

pura transformació de cara als Jocs Olímpics d’hivern del 2006. De 

fet, fent un símil ciclista, els Jocs Olímpics es plantejaven com una 

primera “meta volant”. El “final d’etapa” es preveia l’any 2011, amb 

la celebració dels 150 anys de la unitat italiana. 
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En aquest sentit cal remarcar que el primer Pla Estratègic només 

incloïa referències molt puntuals a l’oportunitat d’utilitzar els Jocs 

Olímpics per aconseguir els objectius marcats. La causa cal buscar-

la en el fet que durant gran part de la preparació del Pla (1998 – 

2000), la ciutat no només no havia estat oficialment elegida (ho va 

ser l’any 1999), sinó que tampoc es tenia excessiva confiança en 

què s’aconseguiria la designació. El fet va suposar que les 

mencions als Jocs Olímpics fossin minses en el document final, ja 

que en el moment de la designació, gran part de l’estructura del Pla 

estava realitzada i el marge de maniobra per incloure el nou 

esdeveniment va ser escàs. 

 

Aquest fet, però, no suposa que el Pla Estratègic girés l’esquena 

als Jocs Olímpics. Van existir accions comunes entre les dues 

institucions i de fet, la celebració es va veure com una oportunitat 

per difondre la nova ciutat que s’estava creant. I és que tot i que els 

Jocs Olímpics i el Pla Estratègic no tenien els mateixos orígens, 

coincidiren en els propòsits. A més, els Jocs Olímpics van permetre 

avançar ràpidament en algun dels objectius del Pla, fet que explica 

la necessitat, l’any 2006, de plantejar-ne una renovació, 

principalment de cara a gestionar l’herència olímpica, tant la 

material, com sobretot la immaterial (visibilitat en l’escena 

internacional, desenvolupament de capacitats organitzatives i 

participació de la ciutadania). 

 

 

    

 
Imatge 166.- Portades dels dos plans estratègics de Torí (font: Torino 
Internazionale, 2000 i 2006a) 

 

 El segon Pla Estratègic (2006 – 2011) 

 

El grau de desenvolupament del primer Pla, va aconsellar-ne la 

redacció d’un segon. La preparació d’aquest segon Pla es va portar 

a terme a través de quatre comissions, una de les quals dedicada al 

món cultural. Al treball de les comissions van seguir diferents 

jornades, així com un debat obert a la ciutadania. Concretament, 

els treballs d’elaboració van començar l’any 2005, mentre que la 

publicació final va tenir lloc el 2006. Cal assenyalar que aquest 

segon pla tenia el mateix horitzó final que el primer, ja que es 

basava en el període “dels Jocs Olímpics a Torí 2011”. 

 

L’objectiu bàsics del segon Pla Estratègic era reforçar la visió 

metropolitana de la ciutat i aconseguir que Torí es mantingués com 
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una ciutat de rang regional. És a dir, per darrere de les ciutats 

globals (París i Londres) i les metròpolis europees (Frankfurt). Per 

aquest motiu, mentre el primer Pla apostava per fer un ciutat 

bàsicament terciària, el segon té una visió molt menys 

unidireccional, ja que entén el canvi en la ciutat com un procés 

ampli on, per exemple, la cultura és un punt més, però no el 

fonamental. Un altre exemple d’aquest canvi de mentalitat són les 

referències a la indústria. En el primer Pla només s’apuntava la 

necessitat de desenvolupar la “indústria” turística i es feien 

referències indirectes a accions de promoció dels emprenedors i 

l’ocupació. En canvi, en el segon Pla, un dels apartats més 

importants és, juntament amb el de la formació, el dedicat a les 

transformacions industrials. 

 

Aquesta constatació era més que el reflex del canvi que havia patit 

la industria torinesa en els últims anys. Concretament, s’havia 

passat de témer un tancament de la FIAT i altres grans indústries, a 

un retorn als beneficis. Aquesta situació va fer que es tornés a tenir 

confiança en el teixit industrial de la ciutat i que la cerca 

d’alternatives no fos l’única plantejada. 

 

Així, entre les línies mestres d’aquest segon Pla figuraven potenciar 

la societat del coneixement, atreure estudiants a la ciutat, crear un 

sentiment d’àrea metropolitana i prestar una atenció especial a la 

governança. En aquest sentit, els objectius generals del segon Pla 

Estratègic es basaven àmpliament en el que es coneix com a 

estratègia de Lisboa, firmada entre els membres de la Unió 

Europea l’any 2000, i que aspirava a convertir l’economia europea 

en la més dinàmica i competitiva del món en l’horitzó 2010. 

 

La premissa de partida del segon Pla era afirmar que la majoria 

dels objectius del primer Pla s’havien portat a terme (Torino 

Internazionale, 2005). Aquest èxit seria, segons les mateixes fonts, 

més visible en camps com les infraestructures, les polítiques 

culturals, la recerca i la transferència tecnològica. En canvi, els 

avenços serien menys importants en la formació del capital humà, 

en la protecció i revalorització del medi ambient i en la cohesió 

social. 

 

La clau de l’èxit hauria estat la capacitat d’innovació, la coordinació 

entre institucions de diferent nivell i la disponibilitat de recursos 

financers públics i de les Fundacions bancàries. Es considerava 

que l’impacte dels Jocs Olímpica havia estat extraordinari, fet que 

feia prioritària l’estabilització i difusió de la seva imatge positiva. A 

més, s’apuntava que calia anar més lluny en determinats aspectes 

presents en el primer document, al mateix temps que en 

reformulaven algunes propostes. Així, entre els objectius que 

planteja el segon Pla figuren els següents: 

- Completar els projectes en curs 

- Definir formes de gestió adequades 

- Reconstruir, estabilitzar i irradiar les imatges culturals 
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- Endegar un sistema que permetés la lectura metropolitana 

de l’àrea 

- Augmentar la capacitat de produir continguts creatius 

- Fomentar l’aparició de professionals preparats en la gestió 

cultural 

- Buscar l’intercanvi amb els sectors socials i econòmics 

- Incrementar la facilitat d’accés a la cultura 

- Enfortir la interacció entre grups 

 

Aquest seguit d’actuacions, a què aspirava el segon Pla, es podrien 

resumir en una d’única: “promocionar les activitats útils per fer 

avançar la posició de Torí en el marc internacional” (Torino 

Internazionale, 2006a). S’apostava per tres vies per tal 

d’aconseguir-ho: 

 

1.-  Atreure esdeveniments puntuals per millorar la imatge i 

rendibilitat de l’herència material i immaterial de les 

olimpíades. 

2.-  Difondre millor els atractius de la ciutat: 

- Augmentar el pes de la ciutat a internet 

- Incloure en les activitats proposades aspectes comercials i 

productius, incloent-hi la liberalització, experimental, de 

l’horari d’obertura de les botigues 

- Apostar clarament pels grans equipaments que són les 

residències dels Savoia, el Museo del Cinema, el Museo 

Egizio i l’Eix del Po, amb una aposta clara, en aquest últim 

punt, per les grans mostres en les estructures existents 

(Palazzo della Promotrice di Belle Arti, Palavela i Torino 

Exposizione). 

3.-  Reforçar l’estructura dirigida al turisme de fires i congressos. 

Agilitar les actuacions de l’ajuntament per adquirir el Centre 

de Congressos del Lingotto i l’Oval i explorar les possibilitats 

de realitzar celebracions conjuntes de determinades fires 

amb Milà (gran centre italià de congressos) i en menor 

mesura amb Lió, Barcelona i Colònia. 

 

Per tant, un conjunt d’actuacions àmplies, la majoria de les quals es 

trobaven, a principis de 2008, en execució. 

 

 La cultura en els plans estratègics de Torí 

 

Un cop vistos, a tall introductoris, alguns elements generals del Pla 

Estratègic de Torí, és el moment de passar a analitzar els aspectes 

concrets del camp de les polítiques culturals, en què centrem el 

present treball. 

 

El primer Pla Estratègic abordava la cultura, sobretot, 

transversalment, proposant-la com un dels elements clau del 

desenvolupament torinès. Concretament apuntava que la crisi que 

estava vivint la ciutat feia necessari mostrar als habitants i als 

visitants el dinamisme existent. En aquest sentit, es considerava 

que la cultura havia de ser un instrument fonamental per a la 
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diversificació econòmica de la ciutat, tot posant l’atenció en 

l’important patrimoni present a Torí. 

 

En aquest sentit, s’ha d’assenyalar que el primer Pla establia la 

voluntat de lligar la imatge cultural de la ciutat entorn a tres grans 

temes: 

- Torí, una ciutat de Cort (lligat al projecte de renovació de les 

residències sabaudes) 

- Torí, una mirada europea sobre la cultura egípcia (aprofitant 

el potencial del Museo Egizio) 

- Torí, una ciutat contemporània (posant en valor les diverses 

institucions i festivals dedicats a aquesta temàtica). 

 

De fet, el document de preparació del primer Pla Estratègic (Ave & 

Bagnasco, 1998) ja establia algunes de les operacions que 

actualment estan en marxa: modernització i ampliació del Museo 

Egizio, creació del Polo Reale i ampliació i transformació del Museo 

del Cinema en Museu dels Mitjans de Comunicació. Igualment 

establia la necessitat d’una nova biblioteca (actualment en espera 

de finançament) i el projecte, avui abandonat, de transformar les 

antigues Cavallerisses reials en gran lloc d’unió entre el patrimoni 

reial, el Museo del Cinema i la Universitat, a més de centralitzar-hi 

els serveis dels diversos museus.  

 

Concretament, el primer Pla Estratègic tractava els aspectes 

culturals dins la línia estratègica número 5: promoure Torí com a 

ciutat de cultura, turisme, comerç i esport. Aquesta línia preveia set 

objectius: 

1.-  Valoritzar i desenvolupar el patrimoni cultural 

2.-  Coordinar les activitats culturals i programar esdeveniments 

de caràcter internacional 

3.-  Desenvolupar la indústria turística 

4.-  Posicionar el destí Torí / Piemont en el mercat turístic 

nacional i internacional 

5.-  Mantenir un creixement sostingut i innovador de la xarxa 

comercial 

6.-  Promoure l’esport 

7.-  Utilitzar les Olimpíades d’hivern com a motor de 

desenvolupament i promoció internacional 

 

Entrant en detall, la primera línia estratègica (desenvolupar el 

patrimoni cultural) apostava per centrar els esforços en 

determinades àrees, tot establint una sèrie d’accions. 

Concretament, la primera d’aquestes accions marcava la necessitat 

de modernitzar el sistema museístic central. Preveia, amb horitzó 

2002, la recuperació o modernització de Palazzo Madama, del 

palau que acull la Galleria Sabauda i el Museo Egizio i de les 

antigues Cavallerisses. D’aquests projectes a finals de 2007 només 

s’havia portat a terme el primer. El segon estava en projecte, 

mentre que a les Cavallerisses, en continuar sent de propietat 

estatal, no s’hi havia pogut intervenir. 
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La segona acció es basava en modernitzar i ampliar el Museo 

Egizio per transformar-lo en un museu de projecció internacional. 

L’operació, que deixava la porta oberta a un trasllat de seu, estava 

prevista que acabés el 2005. La realitat, però, és que no va ser fins 

l’any 2005 quan es van iniciar les primeres actuacions puntuals, 

gràcies a la creació de la Fondazione Museo delle Antichità Egizie 

di Torino. Actualment la conclusió de l’ampliació del museu està 

prevista per l’any 2011 (per a més informació vegeu fitxa T11). 

 

La tercera acció volia fer de Torí una ciutat del cinema, gràcies al 

Museo del Cinema, al Torino Film Festival i la creació de la Film 

Comission. La majoria de les accions en aquest camp s’han 

acomplert. 

 

El quart punt preveia la recuperació de la reggia de Venaria Real i 

la seva transformació en espai per a grans mostres. Estava previst 

que els treballs de recuperació acabessin el 2002. Finalment, la 

reggia va obrir les seves portes al públic a mitjans de 2007 tot i que 

està previst que els treballs no finalitzin fins el 2011 (per a més 

informació vegeu fitxa T11). 

 

La cinquena acció apuntava la creació d’una “ciutadella de la 

cultura” a la palazzina de Stupinigi. El pla no posava data per als 

treballs. Actualment la residència està en curs de restauració de 

cara a acollir un museu dedicat al mobiliari i la decoració, tot i que 

la fallida de l’Orde Mauricià, propietari del palau, crea certs dubtes 

sobre el futur de l’actuació (per a més informació vegeu fitxa T21). 

 

El sisè punt feia referència a la construcció d’un nou pol cultural a la 

ciutat aprofitant la creació d’una nova biblioteca i teatre. 

Actualment, tot i que existeix des de fa anys un projecte 

arquitectònic espectacular obra de Mario Bellini, no està clar que 

existeixin els fons per finançar-lo. Es parla de la possibilitat 

d’inaugurar la biblioteca el 2011, però no sembla una proposta 

realista. 

 

El setè punt fa referència a la creació d’un centre expositiu, formatiu 

i productiu de serveis i comunicació entorn al disseny i l’automòbil, 

especialment a partir de la col·lecció del Museo dell’Automobile. 

Aquest projecte, que no tenia data de finalització, es va començar a 

executar l’any 2007, amb acabament previst l’any 2011. 

 

La vuitena acció, concernia la necessitat de construir un Parc de la 

Ciència, que prengués com a exemple la Cité des Sciences et de 

l’Industrie de París (vegeu fitxa P04). El projecte, malgrat certs 

retards, continua endavant, tot i que sense una data fixa 

d’inauguració. 
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Imatge 167.- Maqueta de l’espectacular nova biblioteca central de Torí. La 
seva realització, però, no està garantida (font: comune.torino.it) 

 

Finalment, la novena i última acció feia referència a la possibilitat 

que Torí presentés candidatura a la Capital Europea de la Cultura. 

Aquest punt sembla avui totalment abandonat. A més, la pròxima 

designació en què una ciutat italiana podrà aspirar al títol serà l’any 

2019 (per a informació sobre els criteris de candidatura, vegeu 

apartat 3.2.3 Capital Europea de la Cultura del volum I). Fins a un 

cert punt, aquesta acció semblava inclosa com a “Pla B”, en cas de 

fracàs de la candidatura als Jocs Olímpics. 

 

Pel que fa referència al segona objectiu de la línia estratègica 5 

(coordinar les activitats culturals i programar esdeveniments de 

caràcter internacional) es proposaven, en primer lloc, valoritzar el 

sistema d’art contemporani, tot reforçant les infraestructures ja 

existents (GAM, Castello di Rivoli i altres institucions públiques) 

desenvolupant, a més a més, la creativitat artística juvenil amb 

vocació internacional. Aquesta acció s’està portant actualment a 

terme, especialment amb la discussió entorn a una nova seu per la 

GAM (sense data ni lloc decidit) i la creació d’instruments de 

col·laboració entre institucions (vegeu fitxa T14). 

 

La segona acció consistia a coordinar activitats culturals i 

programar esdeveniments de caràcter internacional. Per això 

s’apostava, especialment, per la música. Aquesta acció ha tirat 

endavant amb l’edició d’una revista gratuïta que agrupa tota la 

programació musical de la ciutat (Sistema musica) així com amb la 

renovació de l’auditori de la RAI. 

 

Pel que fa al tercer objectiu de la cinquena línia (desenvolupar la 

indústria turística), s’establien tres activitats prioritàries: els 

esdeveniments puntuals especials, el turisme d’oci i el sector fires i 

congressos. Concretament es preveia ampliar i desenvolupar la 

capacitat hotelera, desenvolupar l’espai de fires i crear el 
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Convention Bureau. Gran part d’aquestes accions es van dur a 

terme gràcies a la celebració dels Jocs Olímpics. Així, cal tenir 

present que l’any 1998 els desplaçaments per negocis 

representaven el 80% dels turistes que arribava a Torí. Avui el 

percentatge ha baixat al 60%, en un context d’augment del número 

de visitants.  

 

El quart objectiu (posicionar el destí Torí / Piemont en el mercat 

turístic nacional i internacional) apostava per dinamitzar el patrimoni 

reial i barroc de la ciutat de cara al mercat turístic, per així canviar 

la imatge industrial per una de cultural. Aquesta actuació està 

actualment en marxa. Igualment preveia la construcció d’un museu 

dedicat a la xocolata, projecte que avui sembla abandonat.  

 

El cinquè objectiu (mantenir un creixement sostingut i innovador de 

la xarxa comercial) apostava per crear una imatge de Torí com a 

ciutat de compres, projecte encara en marxa i inclòs en el segon 

Pla. 

 

El sisè objectiu (promoure l’esport) apuntava la possibilitat de crear 

una cert flux de visitants a la ciutat entorn a l’esport: ja fos a través 

de la seva pràctica, l’assistència com a públic a esdeveniments 

habituals o la celebració d’actes esportius extraordinaris. Aquest 

objectiu segueix avui vigent, en gran part per rendibilitzar les 

infraestructures heretades dels Jocs Olímpics. En aquest sentit, val 

la pena assenyalar la creació del Torino Olympic Parc i les múltiples 

actuacions i esdeveniments que organitza en línia amb allò que 

marca l’objectiu (vegeu fitxa T06). 

 

Finalment, el punt setè (utilitzar les Olimpíades d’hivern com a 

motor de desenvolupament i promoció internacional), aportava 

recomanacions sobre la localització dels equipaments olímpics, 

actuacions en gran mesura dutes a terme. 

 

Per tant, podem concloure que la majoria de grans objectius del 

primer Pla s’han portat a terme. Destaca, però, que algunes 

actuacions, especialment aquelles relacionades amb la primera 

línia estratègica, han acabat desenvolupant-se en el moment de 

vigència del segon Pla. Aquest fet es deu, d’una banda, a un retard, 

en certs casos important, en el desenvolupament d’algunes de les 

intervencions. Ara bé, també es deu a la seva complexitat mateixa, 

que obligava a un planejament laboriós i un desenvolupament que 

anava més enllà del període inclòs en què va estar vigent el primer 

Pla Estratègic. Val la pena ressaltar, però, que tot i que en els 

aspectes físics els avanços són evidents existeixen, tal i com 

veurem més endavant, alguns interrogants en el camp de la gestió 

interna d’algunes de les actuacions. 

 

A més de plantejar aquestes línies d’actuació, Torino Internazionale 

també ha desenvolupat una sèrie d’actuacions generals 

directament dirigides al sector cultural. Entre les més visibles 

destaquen les següents: 
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- Estudi de les dinàmiques internes del sector de l’art 

contemporani, a través de jornades d’estudi, enquestes i 

publicacions diverses. A més, l’Associació va convocar fins 

a l’abril de 2005, una taula trimestral sobre l’art 

contemporani a la ciutat. 

- Estudis sobre l’herència dels Jocs Olímpics. Organització, 

l’any 2005, juntament amb les universitats, del congrés: 

Torino 2006 voglia di Olimpiadi – Domande e risposte sui 

Giochi e la loro eredità. 

- I-cultura: Xarxa intranet entre els associats per posar 

d’acord els diferents agents en el moment de fer actes com 

inauguracions i conferències de premsa. L’objectiu és evitar 

superposicions que es facin competència mútuament. 

- Realització, conjuntament amb l’ajuntament, la província i la 

Cambra de Comerç, de cursos de formació en acolliment 

turístic, especialment de cara als Jocs Olímpics. Hi van 

passar més de 800 persones. 

- Centre per a la ciència: Constitució d’un grup operatiu sobre 

ciència de cara a la creació d’un gran museu de la ciència. 

- Luci Association: participació a l’Associació de Ciutats de la 

Llum, ideada per Lyon i creada a Budapest el 2002. 

Actualment acull seixanta membres, entre ciutats i 

empreses de tot el món. 

 

Un seguit d’actuacions que haurien contribuït a reforçar els canvis 

en la imatge de la ciutat, no només a través d’actuacions visibles, 

sinó mitjançant la gestió d’aspectes molt concrets.  

 

Arribats a aquest punt és interessant recollir la informació sobre el 

grau de compliment dels objectius que oferia el document d’anàlisi 

del primer Pla i de preparació del segon, ja que establia una lectura 

dels avanços aconseguits (Magone, 2005). Així, es considerava 

que el primer Pla Estratègic havia aconseguit algunes fites 

importants com eren: 

- Legitimar l’opció per la cultura com un sector de creixement 

de la ciutat i el territori. 

- Donar senyals d’una vitalitat cultural original i pròpia i 

arraconar els estereotips amb què era coneguda la ciutat en 

el passat. 

- Obrir les portes a activitats que concretessin les energies 

locals i oferir una plataforma urbana a artistes no torinesos 

interessats en treballar a la ciutat. 

- Tirar endavant, gràcies a la cultura, projectes concrets en 

altres sectors, com per exemple el turístic.  

 

Més en detall, el document afirmava que a nivell de patrimoni 

arquitectònic i museístic s’havien produït avanços importants en la 

recuperació i restauració d’edificis com Palazzo Madama, Palazzo 

Mazzonis, Palazzo Carignano, les previsions de modernització de la 

Galleria Sabauda i Palazzo Reale o els avanços en la recuperació 
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dels palaus de Stupinigi i la reggia de Venaria Reale. A nivell de 

requalificació urbana, s’apuntaven les múltiples obres ja realitzades 

en diverses zones del centre de la ciutat, bàsicament de 

peatonalització d’espais. Pel que fa a la gestió dels museus, l’estudi 

elogiava les noves estratègies de gestió que s’estaven aplicant, en 

especial de la Fundació creada per gestionar el Museo Egizio. 

 

L’estudi, però, també assenyalava punts crítics. Entre ells 

destacava el fet que moltes de les obres previstes a nivell cultural 

no s’havien pogut inaugurar a temps per coincidir amb les 

olimpíades, amb la conseqüent pèrdua de promoció internacional 

que el fet hauria generat. Posava una atenció especial en les 

Cavallerisses, el projecte de recuperació de les quals encara no 

havia començat l’any 2008; la reggia de Venaria Reale, amb el final 

de les obres previst, en aquell moment, per finals de 2006 (realment 

va ser a finals de 2007) o Stupinigi, on no es preveia una 

recuperació completa del palau, sinó parcial de les zones que 

precisaven una intervenció més urgent.  

 

Igualment, també es criticava, en línies generals, el fet que la 

promoció dels museus de Torí hagués estat limitada o inexistent en 

els últims anys. La causa d’aquest fet s’atribuïa, parcialment, a la 

inèrcia, així com al fet que el sistema museístic es trobés en plena 

modernització; no tindria sentit promocionar un equipament en 

procés de canvi, sinó que seria millor esperar la finalització de les 

grans intervencions per començar la promoció. 

Finalment, el document apunta que la integració vertical entre 

agents només havia funcionat en casos de grans intervencions i 

havia fracassat en les intervencions menors. Entre els aspectes 

positius destacava la recuperació de la reggia di Venaria Reale 

(realitzat amb fons de la Regió Piemont, estatals i de la Unió 

Europea, amb la col·laboració de la Província i dels ajuntaments de 

Venaria Reale, Druento i Caselle); la fundació del Museo Egizio 

(amb la participació de l’Estat, l’Ajuntament de Torí, la Província, la 

Regió, la Compagnia di San Paolo i la Fondazione CRT) o la 

creació, l’any 1998, de la Universitat Italo-francesa (actuació 

conjunta dels ministeris francès i italià de recerca, l’Ajuntament de 

Collegno, la Universitat de Torino i la Compagnia di San Paolo). Ara 

bé, en altres actuacions més modestes, les col·laboracions haurien 

estat quasi inexistents. 

 

Quant a les recomanacions finals de cara al segon Pla Estratègic, 

Magone (2005) apuntava que el sistema museístic havia crescut de 

manera important, fet que obligava a buscar el finançament 

necessari per a la seva correcta gestió, sent aquest el gran repte 

futur de les polítiques culturals de la ciutat. Igualment, feia esment 

de la necessitat de completar certes intervencions, així com 

d’individualitzar alguns sistemes que resultessin especialment 

atractius per tal de racionalitzar la distribució dels recursos 

econòmics sense que la situació comportés retalls per a d’altres 

equipaments. 
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Més a nivell d’imatge, aquest mateix document de preparació del 

segon Pla Estratègic, concretament l’aportació de Carmagnani et al. 

(2005), apuntava que el principal problema que s’extreia del primer 

Pla era la manca de concreció de la nova imatge a què aspirava la 

ciutat. No existien imatges fortes per ser comunicades, sinó multitud 

de petites imatges que dificultaven una visió de conjunt. Així, els 

autors consideraven que només el projecte spina centrale gaudia 

de certa imatge pròpia. Els altres projectes (ampliació de la 

Universitat, renovació de l’àrea del Lingotto, metro, Polo Reale o 

actuacions en museus, entre altres) no tenien una imatge clara, fet 

que dificultava la seva comprensió i assimilació i condicionava el 

seu impacte. Així, una de les assignatures pendents de la ciutat era 

l’excessiva generació d’imatges i la manca d’una delimitació clara 

de les més potents.  

 

En aquest sentit és significatiu que els autors apuntin que durant 

l’època de vigència del primer Pla, s’havien difós fins a disset noves 

imatges referents a Torí: 

- Ciutat capital: aprofitava l’herència dels Savoia i 

promocionava el centre i els grans eixos 

- Ciutat central: Imatge de la requalificació i intervencions en 

el centre històric 

- Ciutat museu: Imatge del districte central, amb alguns grans 

centres a la perifèria (Castelo di Rivoli, Stupinigi, reggia de 

Venaria Reale) 

- Nova ciutat: Nova arquitectura i grans projectes. La spina 

centrale actuaria com a eix d’aquesta imatge 

- La ciutat xarxa: La ciutat com a lloc de pas viari i ferroviari  

- La ciutat fragmentada: Imatges sorgides a partir de les 

micro-operacions en la “perifèria” 

- La ciutat degradada: Imatge estereotipada, amb possibilitat 

de transformar-se en positiu; la ciutat de les oportunitats, 

que atreu nova gent. 

- La ciutat silenciosa: Zona de no imatge, amb riscos seriosos 

(envelliment de la població, crisi del comerç) 

- La ciutat morta: Buits urbans, zones industrials. 

- La ciutat – projecte: Noves zones fruit de nous projectes, de 

valorització de la perifèria 

- La ciutat tangencial: rondes, grans àrees productives i 

comercials, zones d’oci. Àrea on van els habitants de la 

ciutat i la província de forma regular, sense associar-ho a 

Torí 

- La ciutat – tema: Basada en el patrimoni i el medi ambient 

- La ciutat olímpica: connectava la ciutat amb els Alps 

- La policiutat: Nous centres sorgits en l’àrea urbana 

- Ciutat – territori: imatge de l’àrea metropolitana 

- Ciutat node: Ciutat on intercedeixen els grans eixos; Torí – 

Milà i Torí – Lió. 

- La ciutat obstacle: La imatge de la ciutat exclosa dels grans 

eixos europeus, la ciutat a evitar. 
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Per tant, el primer Pla no realitzava una tria de les imatges més 

adequades a promocionar, sinó que incorporava les diverses 

imatges proposades pels agents. El resultat era que s’apostava per 

donar a conèixer Torí com a ciutat forta en un número excessiu 

d’elements. Un fet que dificultava i feia il·legible la comunicació de 

la ciutat. A més, es tractava d’imatges excessivament 

radiocèntriques i fragmentades, sense que n’existís cap que 

aconseguís incloure zones senceres de la ciutat. Una dificultat 

important de cara a crear una imatge forta que il·lustrés el canvi 

experimentat. La limitació del nombre d’imatges que es produeix en 

el segon Pla s’ha de veure, per tant, com un element altament 

positiu. 

 

De fet, el segon Pla Estratègic es caracteritza, en el camp cultural, 

per decantar-se per unes mesures molt més esquemàtiques i 

concises que en el primer. Partia de la idea que la ciutat havia 

aconseguit ser coneguda com a destí cultural digne de l’atenció 

dels operadors, ciutadans, turistes i visitants. Així, l’objectiu, a nivell 

cultural, del segon Pla passava, després d’una primera etapa 

marcada sobretot per la restauració i la creació de noves 

infraestructures, per la capitalització de les inversions realitzades. 

 

Aquest fet ha generat algunes veus contràries. En alguns sectors 

s’ha criticat que aquest segon Pla, a diferència del primer, no 

prestés tota l’atenció necessària al sector cultural. En aquest sentit, 

cal assenyalar que entre el primer Pla Estratègic i el segon existeix 

una pèrdua efectiva de pes per la cultura. Així, a més de la 

diferència qualitativa esmentada anteriorment, l’espai mateix que es 

dedica a la cultura com a motor del canvi és menor. En el primer 

Pla Estratègic l’espai dedicat a la cultura era pròxim al 18% del 

total. En el segon Pla no arriba al 10%. En el primer pla es dedicava 

a la cultura 14 accions de les 84 propostes (16’6%), en el segon 8 

accions de 54 (14’8%). Ara bé, també és cert que a les polítiques 

culturals es dedica una de les línies estratègiques tant en el primer 

Pla, que en tenia sis, com en el segon, que únicament en tenia 

quatre. 

 

Aquest descens, però, s’ha d’emmarcar en un context en què, a 

diferència d’altres línies d’actuació, les polítiques culturals 

heretaven en el segon Pla un número important de projectes, 

procedents del primer Pla, encara en fase de realització: Museo 

Egizio, reggia de Venaria Reale, Polo Reale, o renovació del palau 

de Stupinigi, entre molts altres. Un fet a tenir present per 

contextualitzar l’aparent descens del número d’accions del segon 

Pla. A més, actualment el gran repte cultural de Torí és la gestió 

dels nous equipaments, un objectiu molt menys visible, tot i que 

sovint més costós. Finalment, cal apuntar el fet, no menyspreable, 

que un cop passada la celebració dels Jocs Olímpics, els recursos 

extraordinaris que la ciutat havia disposat en els últims anys 

difícilment es podran repetir en un futur immediat. 
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Imatge 168.- La restauració del Palazzo di Stupinigi és una de les 
assignatures pendents del primer Pla. Diversos problemes han acabat 
endarrerint aquesta actuació, que finalment es preveu acabar l’any 2010 
(font: photo.turismotorino.org) 

 

En aquest sentit, el segon Pla Estratègic apunta la necessitat, a 

nivell cultural, d’adaptar-se als canvis profunds produïts en el 

territori. Adverteix de la necessitat que siguin els propis autors 

territorials els qui tirin endavant i gestionin els projectes, més que 

no pas autors externs (entengui’s l’Estat) i la necessitat de 

gestionar el patrimoni un cop estigui restaurat (especialment les 

residències del Savoia). Així, els cinc objectius que el segon Pla 

proposa en l’apartat de la cultura són els que es descriuen a 

continuació. 

 

El primer és la valorització de les institucions culturals al servei de 

la societat del coneixement. És a dir, ampliar les activitats de cara a 

la capitalització dels centres, especialment a través de l’oferta de 

nous serveis i la racionalització dels recursos existents. 

 

El segon objectiu passa per la millora de l’accessibilitat a l’oferta 

cultural, especialment en aquells segments de població que 

difícilment hi tenen accés. En aquest sentit, posa un especial 

èmfasi en la necessitat de prestar atenció a la població immigrada, 

a mantenir i modernitzar les biblioteques com a principal punt 

d’accés a la cultura, així com en la necessitat de repensar el 

projecte de nova biblioteca central, ja que considera insostenible el 

projecte inicial. Finalment, apunta la possibilitat de crear un portal 

que agrupi tota l’oferta cultural torinesa, així com la necessitat de 

donar suport al projecte Abbonamento Musei en la cerca de noves 

maneres d’atreure el públic. 

 

El tercer punt al qual es fa referència és la promoció de la cultura 

com a factor de transformació urbana i territorial. En aquest sentit, 
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estableix diferents elements a potenciar, alguns dels quals guarden 

força similituds amb el primer Pla Estratègic: 

- Les residències dels Savoia: Necessitat d’acabar les 

restauracions en curs i d’establir un circuit conjunt 

- Eix museístic del Po: Aprofitar el potencial de l’àrea per 

crear un continu, a través de jardins i zones verdes, amb el 

centre. Inclou el Palavela (com a espai de grans mostres), la 

renovació del Museo dell’Automobile, el Lingotto, Torino 

Exposizioni (com a nova seu de la GAM, projecte que avui 

sembla descartat), el Borgo Medievale, la Promotrice di 

Belle Arti i Torino Scienze (també en estat d’espera), entre 

d’altres. Aquest projecte, tot i que oficialment es manté, avui 

per avui sembla condemnat a un període d’espera. 

- Districte cultural central: crear canals de diàleg entre els 

diferents museus presents, que guardarien la seva 

autonomia. En aquest mateix punt s’inclouria el “Polo Reale” 

i el “Borgo del Cinema”. Un tercer projecte, el de la 

renovació de les antigues Cavallerisses reials, evocat sovint, 

sembla avui aturat. 

- Xarxa científica: S’apunta la possibilitat que el futur centre 

de la ciència, localitzat a la Spina 2, sigui l’articulador dels 

diferents museus de l’àrea torinesa. Aquest projecte es 

troba avui força endarrerit. 

- Museo Egizio: Especifica la necessitat de modernitzar-lo, 

però sense entrar en el debat de com fer-ho. Curiosament, 

aquest és el projecte que actualment es troba més avançat. 

Igualment, s’aposta per la presència de l’art contemporani al carrer, 

així com en les grans obres públiques, com la futura línia dos del 

metro. 

 

El quart objectiu fa referència a la necessitat d’incentivar la 

participació del sector privat en les polítiques de la ciutat, sense 

entrar en especificar els seus mecanismes. Actualment, deixant de 

banda les fundacions bancàries Compagnia di San Paolo, que va 

invertir l’any 2006 uns 80 milions d’euros en el territori de Torí i 

província (vegeu fitxa T03), i Fondazione CRT, que en va invertir 33 

a Torí (un 36% en cultura, un 30% en recerca, un 14% en cohesió 

social i un 10% en sanitat), així com la Consulta per la 

Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino (vegeu fitxa 

T02), són pocs els agents privats que col·laboren en activitats 

culturals. Una situació que es vol canviar. 

 

En aquest sentit és important assenyalar la creació de les 

“Fundacions de Comunitat” (Community Foundations), que 

segueixen el model nord-americà ja aplicat a Europa, al Regne Unit 

i Alemanya. Aquesta iniciativa pretén potenciar dos tipus d’accions. 

D’una banda, les inversions de mecenes estrangers, però sobretot 

crear una estructura que agrupi les donacions, de menor quantia, 

de mecenes locals. L’objectiu és agregar-les i sumar recursos de 

cara a operacions específiques. Una de les primeres iniciatives que 

es porten a terme en aquest marc és el projecte UnoperUno (vegeu 

fitxa Museo della Montagna, T16). La intenció és aconseguir que el 
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finançament privat no quedi només a mans de les dues grans 

fundacions bancàries. I és que per la seva importància, aquestes 

inversions han limitat la participació d’altres agents, ja que 

consideraven que tindrien un paper marginal. 

 

Finalment, el punt cinquè se centra en la valoració de la cultura com 

a instrument d’atractivitat i internacionalització. Per aquest motiu 

aposta per continuar creant una imatge forta de Torí, tot avisant del 

perill de confusió que suposa el fet de voler ser coneguts per massa 

coses. Destaca, en aquest sentit, que seguint les recomanacions 

dels treballs d’avaluació del primer Pla, es limiten el número 

d’imatges que promociona de la ciutat a tres: 

- Torí: una experiència contemporània. La contemporaneïtat 

com a creador horitzontal de valor. Inclouria l’art, la música, 

el cinema, la interpretació cultural de la ciència i la 

tecnologia, la conservació i gaudi del patrimoni o els 

projectes de regeneració urbana. 

- Torí: una ciutat amb història. El patrimoni, l’herència i la 

douceur de vivre d’una ciutat barroca que ha sabut adaptar-

se als temps actuals. 

- Torí: una ciutat singular. Aprofitar els elements únics de Torí 

per atreure l’atenció del públic, entre ells el Museo Egizio o 

el Museo del Cinema. 

 

Destaca el fet que la ciutat olímpica no es veu com una imatge 

necessària a comunicar, ja que es considera més útil integrar-la en 

les idees anteriors, avisant, al mateix temps, que la imatge 

generada pels Jocs no durarà sempre.  

 

També destaca en aquest punt que se segueix apostant per crear 

un sistema propi del nord d’Itàlia, juntament amb Gènova, Milà i Lió 

(a partir de l’entrada en servei de la futura línia d’alta velocitat). 

Aquest sistema hauria de servir per transformar Torí en una cruïlla. 

Aquesta iniciativa, interessant, no té, però, una traducció clara a 

nivell cultural, ja que les col·laboracions existents avui en dia són 

escasses, tot i que l’any 2007 es va posar en marxa la iniciativa 

MITO, entre Milà i Torí (hereva del torinès Settembre Musica i 

consistent en l’organització d’un festival musical conjunt entre les 

dues ciutats). 

 

Malgrat els avanços evidents que han suposat els dos plans 

estratègics, a través de les diverses enquestes realitzades hem 

pogut constatar que, en determinats camps, resta encara camí a 

recórrer. Aquest és el cas, per exemple, de la coordinació de Torino 

Internazionale amb els diversos agents. En línies generals, existeix 

la sensació que manca una coordinació efectiva i que, actualment, 

els intercanvis entre els diferents agents i Torino Internazionale es 

limiten a l’aportació, per part dels agents, d’informació puntual a 

canvi de rebre de Torino Internazionale uns documents amb grans 

línies d’actuació. 
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Igualment hi ha qui critica que en el camp de la governança també 

es dóna un balanç mitigat. El segon Pla Estratègic torinès apareix, 

políticament parlant, més dèbil que el primer (L’Eau vive & Comitato 

Giorgio Rota, 2007, p. 300). Al mateix temps, altres actuacions 

sobre les quals gravitaven les iniciatives del Pla no acaben de 

complir les seves funcions. La fundació postolímpica “gestiona”, 

però durant els primers anys no ha tingut iniciativa (veure fitxa T06). 

Turismo Torino i altres ens dedicats al màrqueting, semblen haver 

perdut amb els anys la frescor i la innovació inicial, sense que hagin 

aconseguit crear una xarxa sòlida de relacions internacionals (veure 

fitxa T08). Uns aspectes fins a un cert punt lògics, però, que 

haurien de fer reflexionar. 

 

En aquest sentit cal assenyalar que a mitjans de 2007, a posteriori 

de l’aprovació del segon Pla, Torino Internazionale va experimentar 

una de les reorganitzacions més profundes de la seva trajectòria. 

Així, les tres àrees en què anteriorment es dividia van ser 

separades de la matriu central. L’àrea de governança ha restat sota 

el paraigua de Torino Internazionale: l’àrea de desenvolupament 

econòmic ha passat a independitzar-se i gestionar la World Design 

Capital i el mateix ha passat amb l’àrea de participació, que s’ha 

integrat dins del Comitè dels 150 anys de la unitat d’Itàlia. Un canvi 

en profunditat que caldrà veure com evoluciona. 
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Abans d’entrar a analitzar els aspectes més rellevants de l’actuació 

de l’Oficina de Turisme de Torí (Turismo Torino), hem considerat 

interessant realitzar una introducció en què es contextualitzés el 

paper que el turisme té actualment en la ciutat. 

 

A tall introductori podem dir que el Piemont va tenir, durant l’any 

2006, 11’1 milions de visitants, xifra que suposava un milió més de 

que l’any anterior i un creixement del 37% respecte al 2000.  

 

Pel que es refereix a la ciutat de Torí, la indústria turística 

s’organitza en tres grans sectors: esdeveniments especials, turisme 

d’oci de curta durada i sector fires i congressos. El número de 

visitants (persones que no dormen en aquest destí) l’any 2006 va 

ser de 3’5 milions, fet que va comportar que la ciutat fos, per segon 

any consecutiu, la primera zona turística de la regió, davant dels 

llacs alpins (3 milions de visitants). Els visitants de Torí són 

majoritàriament italians (66%) mentre que els estrangers són 

majoria a altres zones de la regió, especialment la zona dels llacs 

(Osservatorio Turistico Regional, 2007). Actualment, l’objectiu que 

es marca la ciutat és arribar, l’any 2010, als 5 milions de visitants 

(Martina, 2006, p. 198). 

 

 

Per la procedència els visitants que més van créixer van ser els 

dels EUA, amb un augment del 42% i 430.000 visitants i els dels 

països escandinaus, amb un augment del 11’7% i 198.000 

presències. Aquestes dues regions havien estat, precisament, on 

s’havia seguit amb major atenció els Jocs Olímpics (Osservatorio 

Turistico Regional, 2007). 

 

Hem d’assenyalar, però, que l’any 2006 el número de turistes de 

Torí (persones que passen almenys una nit a la ciutat) va disminuir 

respecte a l’any anterior. Després d’un important augment el mes 

de celebració dels Jocs (febrer), en què es van quasi doblar el 

número de visitants respecte al 2005, l’any va acabar amb 

1.095.403 turistes, 313.457 dels quals estrangers (contra 1.213.872 

i 430.544 l’any anterior). Malgrat aquest fet, les presències es 

mantenien en xifres semblants a l’any anterior, entorn als 3.200.000 

visitants. A més, no s’ha d’obviar que la xifra del 2006 és, darrera la 

TURISMO TORINO  T08 
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del 2005, la més alta de la dècada, ja que els valors dels anys 

anteriors oscil·laven entre els 725.000 turistes del 1997 i els vora 

900.000 del 2004 (L’Eau vive & Comitato Giorigio Rota, 2007, p. 

94). 

 

Malgrat el descens en el número de turistes, en els últims anys la 

durada mitjana de l’estada a Torí ha passat de 2’5 dies l’any 1995, 

a 3’1 dies l’any 2006. Un augment important, més en un context en 

què la tendència habitual és a la disminució.  

 

Ara bé, tot i aquesta progressió no s’ha de passar per alt que el 

Piemont és la dotzena regió italiana (sobre 20) en número de 

presències l’any 2005 i la desena en arribades (Osservatorio 

Turistico Regional, 2007). Per tant, la importància del turisme, tot i 

creixent, té un pes relatiu. 

 

Una part del mèrit en l’evolució de les xifres relatives al turisme es 

deu al paper que ha jugat Turismo Torino, el consorci encarregat de 

l’atenció als visitants i de la promoció turística de Torí i la seva àrea 

metropolitana. De caràcter público-privat, entre els seus socis hi 

figuren la regió, la província i vint municipis, així com una 

quarantena d’entitats privades, aproximadament la meitat de les 

quals són hotels.  

 

Actualment treballen en el consorci una cinquantena de persones, 

la meitat a la seu central i les altres en les diverses oficines 

d’atenció al públic. El pressupost anual se situa entorn als cinc 

milions d’euros, encara que la variació dels últims anys ha estat 

important (entre 3 i 8 milions). La major part del pressupost prové 

d’aportacions directes dels socis, ja que per llei, Turismo Torino 

només pot desenvolupar tasques d’informació. La vessant 

comercial queda, així, molt limitada. Actualment l’autofinançament 

de Turismo Torino se situa entorn del 10%. Malgrat aquest fet, 

habitualment, el consorci tanca l’exercici pressupostari equilibrant 

ingressos i despeses.  

 

Entre les línies d’actuació de Turismo Torino figuren diverses 

intervencions: atenció als visitants a través dels punts informatius 

permanents (sis) i temporals, la comunicació i desenvolupament de 

material relatiu a la ciutat i la promoció dirigida als mitjans de 

comunicació i als operadors professionals. 

 

A nivell de promoció, l’activitat passa, normalment, pel material 

imprès, que inclou documents d’informació (presentació dels 

abonaments disponibles, del bus turístic, caps de setmana), 

generalistes (circuits de visita de la ciutat) i documents dedicats a 

circuits temàtics (literatura, indústria, xocolata, barroc).  

 

Actualment la promoció de la ciutat es basa, sobretot, en el 

producte “Torino”. Els esdeveniments puntuals, com exposicions 

temporals o festivals només es promocionen de manera puntual. Es 

considera que aquest tipus d’esdeveniments interessa 
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especialment al públic local. Un cas a part és la promoció de fires, 

salons o actes especials, en els quals Turismo Torino aporta la 

seva ajuda als organitzadors. 

 

Turismo Torino també organitza 

diverses activitats. A més de les que 

es podrien considerar “habituals” 

(assessorament, bus turístics, visites 

guiades) s’hi afegeixen algunes que 

resulten interessants, especialment 

els abonaments turístics. El principal 

és la Torino+Piemonte Card. Una 

targeta creada l’any 2000, amb el 

nom de Torino Card, i que incloïa 

accés il·limitat a determinats museus 

de la ciutat i al transport urbà. 

Paral·lelament, la regió havia creat 

un abonament regional similar, en 

vistes a les Olimpíades. Un cop la 

celebració finalitzada, l’any 2007 es 

va decidir unir les dues targetes, 

formant la Torino+Piemonte Card, 

que incloïa, a més dels atractius de 

Torí, diferents monuments de la 

regió. Per tant, és un abonament 

similar a l’Abbonamento musei 

(vegeu fitxa T01), malgrat tenir una menor durada i incloure el 

transport públic. 

 

Existeixen quatre modalitats de targetes, de dos dies (18€), tres 

(20€), cinc (30€) i set (35€). La targeta l’utilitzen especialment 

famílies amb nens i joves. El 2006 es van vendre un total de 35.000 

targetes (un 38’3% més que el 2005), una xifra semblant a la que 

es preveia vendre el 2007. Així, en els quatre primers mesos de 

l’any 2007 es van vendre 11.000 targetes, que van generar unes 

47.000 entrades en els equipaments participants.  

 

La targeta més venuda és la de dos dies, encara que la de tres dies 

augmenta cada cop més. Concretament, la targeta de 72 hores va 

tenir un fort augment de les vendes l’any 2006, tot passant del 26% 

al 32% del total. Una demostració de com la durada de l’estada dels 

turistes a la ciutat augmenta. Pel que fa referència a la targeta de 

cinc dies es va crear especialment pels Jocs Olímpics, conscients 

que durant la celebració hi hauria un públic que faria estades 

llargues (se’n van vendre unes 1.000 unitats). La targeta de set dies 

era hereva del pass regional i es va fer l’aposta de deixar-la el 2007 

com a prova, amb uns resultats satisfactoris que en garanteixen la 

continuïtat a curt termini.  

 

La majoria de les targetes es venen a Torí (90%), sent els hotels els 

responsables del 30% de les vendes. Entre els museus més visitats 

 
Imatge 169.- Material 
promocional de la targeta 
turística Torino+Piemonte 
(font: col·lecció personal de 
l’autor) 
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figuren el Museo del Cinema i el Museo Egizio. A fora de Torí 

destaca la Sacra di San Michele, els forts i els castells reials.  

 

Pel que fa als altres productes, destaca el Torino ChocoPass, una 

targeta que permet degustar, en 24 hores, 10 varietats de xocolata 

en pastisseries de Torí per 10€ (15€ per 15 degustacions en 48 

hores) o el Torino Gourmet, que permet accedir a una sèrie de 

menús a preus fixos en restaurants de categoria.  

 

Igualment, entre les iniciatives interessants a assenyalar hi ha la 

que s’ha posat en marxa recentment, que propicia que els torinesos 

puguin regalar una estada a la seva ciutat a gent de fora. Per preus 

des de 59€ a 154€ per persona, es pot oferir un val que permet a 

una parella passar dues nits en una sèrie d’hotels de 2 a 5 estrelles. 

A més, s’ofereix de regal la Torino+Piemonte Card, de dos dies. 

Aquesta oferta va tenir, l’any 2006, 2.130 reserves. 

 

La idea bàsica amb què treballa l’Oficina de Turisme és que la 

posició de la ciutat dins del marc italià l’afavoreix, ja que és la porta 

d’entrada a Itàlia per a molta gent (especialment els francesos). 

Així, la relativa proximitat de ciutats que atreuen molts més turistes 

que Torí (Florència, Venècia, Roma) no suposa un problema, sinó 

un element que pot ajudar a què un cert número de turistes parin a 

Torí per descobrir-la, tot de pas cap als seus destins. 

 

 

 

Imatge 170.- Tres exemples 
del material editat per Turismo 
Torino. A dalt, a l’esquerra, la 
guia semestral d’activitats que 
acull la ciutat. A dalt, a la 
dreta, document promocional 
que incita els torinesos a 
acollir i mostrar la ciutat als 
amics. A l’esquerra, promoció 
de la targeta ChocoPass (font: 
col·lecció personal de l’autor).  
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Pel que fa als problemes, un dels que s’ha detectat a Torí és que la 

majoria d’equipaments culturals, excepte el Museo Egizio des de fa 

uns pocs anys, no comuniquen de manera generalitzada, si no que 

ho fan de cara a un públic especialitzat. Per aquest motiu els 

efectes que es poden aconseguir per al conjunt de la ciutat són 

limitats. Així, una de les principals línies de treball de l’Oficina de 

Turisme consisteix en treballar amb les diverses institucions de cara 

a millorar la seva difusió. 

 

Pel que fa referència a les línies futures de treball, a mitjans de 

2007 es començava a promocionar en la difusió de la Reggia de 

Venaria Reale com a gran pol per a turistes, no només pensant en 

termes del propi monument, sinó d’articulació dels fluxos amb Torí i 

amb la resta de residències dels Savoia. Igualment també s’estava 

treballant amb la voluntat d’atreure línies aèries de baix cost, 

considerades fonamentals per augmentar el número de visitants. 

Finalment ressaltar el fet que durant l’any 2007 s’estava portant a 

terme un estudi per tal de conèixer exactament què visitaven els 

turistes de la ciutat i quins eren els circuïts que portaven a terme.  

 

Aquesta situació descrita pot, però, canviar en breu. A mitjans de 

2007 es preveia que a finals d’any es portés a terme un procés de 

fusió de les tres oficines de turisme de la zona torineses (Turismo 

Torino, Montagnedoc i Canavese Valli di Lanzo) en una única 

oficina. La idea obeïa a una iniciativa de la província, i tenia el 

suport de la regió i de la cambra de comerç de Torí. L’objectiu era 

unir esforços per promocionar el territori, que inclou ciutat, camp i 

muntanya. A nivell de la ciutat de Torí, la voluntat era transformar-

se en porta d’entrada a aquesta àrea. Caldrà estar atent a com 

evoluciona la nova oficina. 

 

Aquesta col·laboració s’afegirà a la que actualment existeix amb la 

regió. En aquest sentit, es considera molt positiu que la regió hagi 

triat com a element de promoció l’eslògan “Torino + Piemonte. 

Passion and more”, que assenyala les potencialitats de Torí unides 

a les de la regió. La col·laboració també s’estén a altres àrees, 

destacant el fet que les agències de turisme de Torí i de la regió 

disposen d’oficines d’informació conjuntes als aeroports de Torí i 

Milà. 
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Segons alguns autors la idea de presentar Torí com a candidata als 

Jocs Olímpics d’hivern va sorgir l’any 1992, moment en què la 

Cambra de Comerç i Torino Incontra van organitzar la primera 

trobada internacional de màrqueting urbà (Bobbio & Guala, 2002). 

Ara bé, en la documentació final del congrés, la iniciativa passà 

desapercebuda (Ave & Corsico, 1994). Per aquest motiu, sembla 

més plausible pensar que la decisió va ser presa més endavant. En 

aquest sentit, la versió més estesa és que la candidatura va néixer 

l’any 1997, després de l’èxit dels Campionats del Món d’Esquí 

celebrats a Sestrieres.  

 

El dossier de candidatura als Jocs Olímpics el va elaborar 

Investimenti Torino Piemonte (ITP). El finançament inicial va anar a 

càrrec de l’Ajuntament, la Província de Torí i la Regió Piemont. 

Com a nota curiosa cal apuntar que la regió autònoma de la Vall 

d’Aosta va realitzar un referèndum per decidir si volia acollir 

algunes competicions olímpiques. Els resultats van ser negatius, 

motiu pel qual els Jocs van celebrar-se exclusivament en territori 

piemontès.  

 

 

   

 

Les ciutats candidates a acollir els Jocs Olímpics, finalment 

guanyats per Torí, van ser les següents: Sion, ciutat suïssa, en el 

seu tercer intent i gran favorita; la finlandesa Helsinki; Klagenfurt, 

ciutat austríaca que presentava una petita participació italiana (la 

ciutat de Tarviso); Zakopane, a Polònia i Poprad Tatry, a 

Eslovàquia. 

 

El procés de candidatura, des dels inicis fins a la designació final, 

van ser extremadament ràpids. Més si tenim present que era el 

primer cop que Torí aspirava a ser ciutat olímpica. Concretament, el 

desenvolupament va ser el següent: 

- 18 de març de 1998 es presenta la candidatura 

- 15 d’abril de 1998 es crea l’associació Torino 2006, per 

gestionar la promoció de la candidatura i per, en cas de 

victòria, ser la responsable de firmar el conveni amb el 

Comitè Olímpic Internacional. Hi treballaven 25 persones. 

XX JOCS OLÍMPICS D’HIVERN 
TORINO 2006 

T09 
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- 31 d’agost de 1998 es presenta el dossier de candidatura  

- 19 de juny de 1999 la ciutat és elegida seu dels XX Jocs 

Olímpics d’hivern. 

 

Un procés tan ràpid que, com es veurà més endavant, va agafar 

per sorpresa tant els propis polítics, que consideraven la 

participació com el primer intent en vistes a una presa d’experiència 

de cara a una designació futura, com a la ciutadania, que no es 

trobava excessivament informada (Cohn, Wolfe & Petrazzini, 2006).  

 

El dossier de candidatura presentava com es realitzarien la majoria 

d’actuacions. Tot i això es van produir alguns canvis en les 

decisions finals. Alguns van ser puntuals, com per exemple el 

trasllat de les cerimònies d’obertura i clausura, de l’estadi delle Alpi 

a l’antic estadi comunal o la modificació de les dates de la 

celebració, inicialment prevista del 4 al 19 de febrer i finalment 

celebrat del 10 al 26 de febrer per evitar la coincidència amb la 

Superbowl (5 de febrer), anunciada a posteriori de la candidatura. 

 

Altres canvis van ser més profunds, com el trasllat de determinats 

equipaments dedicats als esports de gel o d’algunes de les viles 

olímpiques. Generalment es nota un cert pas d’equipaments de la 

zona nord de la ciutat cap a la zona sud. Els canvis es justificarien 

per un intent d’afavorir la gestió post-olímpica i la voluntat de crear 

un gran pol al voltant del Lingotto. També van existir canvis 

importants en determinats equipaments previstos fora de Torí, 

especialment en les viles olímpiques: inicialment se’n preveia una i 

finalment se’n van construir tres, a Torí, Sestrieres i Bardonecchia.  

 

Pel que fa a la preparació dels Jocs Olímpics, hi van intervenir 

diverses entitats. A continuació exposem a tall orientatiu i abans 

d’entrar en detalls, les més representatives, per tal de servir de guia 

en la descripció posterior: 

- Comitè Olímpic Internacional (COI): propietari de 

l’esdeveniment que en delega l’organitza al Comitè Olímpic 

Nacional Italià (CONI). 

- TOROC (Torino Organising Comittee): Sigles, en anglès, del 

Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de Torí 2006. Es 

creà oficialment el 27 de desembre de 1999 com a Fundació 

de dret privat sense ànim de lucre. En formaven part el 

CONI, diverses federacions esportives, l’Ajuntament de Torí, 

la Província, la Regió i els ajuntaments de les comunitats 

muntanyenques. Els seus objectius fundacionals eren: 

o Organitzar les competicions, la inauguració i la 

clausura 

o Gestionar els llocs esportius i les viles olímpiques 

o Gestionar l’activitat dels mitjans de comunicació i el 

Centre de premsa 

o Coordinar el transport i els serveis mèdics 

o Establir un programa de màrqueting 

o Predisposar l’entesa entre agents locals 

o Realitzar un estudi sobre la sostenibilitat dels Jocs 
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o Vetllar per la seguretat 

o Gestionar les acreditacions 

o Organitzar el viatge de la flama olímpica 

o Desenvolupar la programació artística durant la 

celebració dels Jocs 

o Aplicar el Look of the games 

- Agenzia Torino 2006, nascuda per llei estatal (n. 285/2000 

e. n. 48/2003) va ser l’encarregada de realitzar les obres 

relacionades amb els Jocs Olímpics. El consell de gestió de 

l’Agència estava format per l’alcalde de Torí, el president de 

la Regió, el de la Província i el del CONI, a més de tres 

representants de l’Estat. 

- Ufficio Torino 2006, creat per la Regió Piemonte l’any 2001 

per gestionar la seva participació als Jocs. 

- Servizio Centrale Comunicazione, Olimpiadi e Promozione 

della Città. Servei municipal que agrupava, entre altres, les 

funcions de comunicació de l’ajuntament torinès. Va ser el 

principal interlocutor municipal en l’organització dels Jocs. 

Entre les seves principals responsabilitats figuraven: 

o Preparació i ordenació del territori (look of the city) 

o Comunicació i promoció nacional i internacional 

o Test events 

o Medals plaza 

o Acollida i organització dels voluntaris de la ciutat 

 

 

 

 

 

Imatge 171.- Cartell oficial dels Jocs d’hivern de Torí. És significatiu el joc 
que es fa on els colors olímpics representen una espècie de trampolí que 
recorda el perfil de la Mole Antonelliana, símbol de Torí (font: 
Torino2006.it) 
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Entrant ja en l’esdeveniment pròpiament dit, els XX Jocs Olímpics 

d’hivern es van portar a terme del 10 al 26 de febrer de 2006 a onze 

ciutats del Piemont (set com espais de competició i quatre més per 

a entrenaments): Pinerolo, Torre Pellice, Prali, Pragelato, Claviere, 

Cesana – San Sicari, Sauze d’Oulx, Chiomontero, Sestriere, 

Bardonecchia i Torí.  

 

El model de Jocs Olímpics que proposava Torí era relativament 

nou. No es tractava, com en la majoria de ciutats que havien acollit 

els Jocs Olímpics d’hivern, d’una ciutat petita al centre dels llocs de 

competició (com Lillehamer o Albertville), sinó d’una gran ciutat 

pròxima a la zona de celebració. L’any 2010 Vancouver seguirà 

aproximadament el mateix model. 

 

La manca de neu per a les competicions pròpiament dites va fer, 

però, que a Torí únicament se celebressin les proves que 

precisaven d’un espai cobert. Amb aquest objectiu es van construir 

diversos equipaments com el Palavela i el Palaghiaccio (patinatge 

artístic i de velocitat), l’Oval Lingotto (patinatge de velocitat) i el 

Palasport (hoquei sobre gel). Així mateix la ciutat va acollir les 

cerimònies d’obertura i clausura, el lliurament del gruix de les 

medalles i va allotjar els diferents mitjans de comunicació i la 

majoria d’esportistes. 

 

En total els Jocs van incloure 15 disciplines i hi van participar 2.500 

atletes, més de 5.000 persones relacionades amb les competicions 

(jutges, entrenadors i assistents), 10.000 periodistes acreditats, 

40.000 voluntaris i 1’5 milions d’espectadors. 

 

Per gestionar la celebració el TOROC va disposar d’una plantilla 

que va anar en augment fins al moment de la celebració. De les 

140 persones de l’any 2002 a les 700 de l’any 2006. Per al bon 

funcionament del propis Jocs van ser necessaris 2.700 membres, 

18.000 voluntaris, 2.633 atletes i 2.704 tècnics.  

 

  Realitzacions de caràcter físic 

 

Els Jocs Olímpics són un esdeveniment complex. Per aquest motiu, 

en el present punt ens centrarem únicament en els aspectes més 

destacats de les múltiples actuacions físiques portades a terme 

amb motiu de l’edició 2006. Per tant, deixarem de banda les 

actuacions que, tot i que poden resultar interessants, tenien un 

caràcter més modest. 

 

El primer aspecte que cal tenir present en referència a la celebració 

dels Jocs Olímpics de Torí és que, a diferència del que es va 

produir en altres edicions, com per exemple Barcelona’92, la 

majoria de les obres no es van impulsar directament per a la 

celebració. Els Jocs únicament van servir de marc comú d’una sèrie 

de millores que ja estaven en marxa molt abans de la presentació 

de la candidatura. És a dir, els Jocs van ser la culminació, van 

afavorir la visibilitat de les obres i van ajudar a multiplicar els 
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efectes que haurien pogut tenir les diferents obres. Ara bé, no van 

actuar com a element per impulsar-ne la construcció.  

 

De fet, es calcula que del total d’inversions actualment previstes a 

l’àrea metropolitana de Torí, únicament un 1’5% es poden imputar 

directament als Jocs. La resta d’obres ja estaven previstes en 

diferents plans. Aquestes baixes xifres s’expliquen per les 

importants inversions previstes en la regió: 28.400 milions d’euros, 

dels quals 24.350 en obres ferroviàries, entre elles la línia d’alta 

velocitat Torí – Lió, encara en projecte (Catalano & Arresta, 2005).  

 

Si es té present, únicament, la inversió en les considerades com a 

àrees de transformació de la ciutat de Torí, el percentatge d’inversió 

olímpica augmenta, però se situa únicament entorn del 38%. És a 

dir, dels 2.634 milions d’euros d’inversió prevista a Torí, únicament 

1.001 es poden considerar directament relacionats o impulsats pels 

Jocs Olímpics. Així, únicament a l’àrea del Lingotto (amb un 70%) 

el pressupost relacionat amb els Jocs Olímpics és majoritari. A la 

resta de zones de transformació, les inversions olímpiques o bé van 

ser inexistents o extremadament limitades.  

 

Feta aquesta observació, podem passar a presentar les principals 

obres realitzades amb motiu de l’esdeveniment del 2006. En línies 

generals, el gruix de les obres olímpiques es van localitzar en dues 

àrees: l’antiga fàbrica FIAT del Lingotto i l’entorn de l’antic estadi 

comunal, transformat per a l’ocasió en estadi olímpic. A més, es 

van portar a terme un seguit d’obres repartides per diversos punts 

de la ciutat. A continuació exposarem els principals usos que els 

diversos equipaments van tenir en el moment de la celebració 

olímpica, així com el que tenien a mitjans de 2008. 

 

Pel que fa a la primera de les zones, l’àrea del Lingotto, va acollir 

tres grans equipaments: l’Oval, el Palavela i la principal Vila 

Olímpica. La zona se situa a uns quatre quilòmetres del centre 

històric de la ciutat, però dins del seu nucli consolidat. 

 

L’Oval Lingotto era un gran espai cobert i flexible, pensat per acollir 

diversos esports de velocitat durant els Jocs. Situat a escassament 

un centenar de metres de l’antiga fàbrica del Lingotto, estava 

previst que un cop finalitzat l’esdeveniment esportiu passés a ser 

seu de fires (complement del recinte del Lingotto) i d’algunes 

mostres esportives. Actualment aquests són els seus principals 

usos, tot i ser excessivament puntuals. 

 

Pel que fa al Palavela, es tracta d’un edifici construït l’any 1961 per 

tal de celebrar el centenari de la Unitat italiana i que va ser 

completament renovat amb motiu dels Jocs Olímpics, quan va 

acollir diverses competicions de patinatge. Un cop clausurats els 

Jocs, es va parlar de la possibilitat de transformar-lo en seu del 

Museo Egizio. Actualment l’opció sembla abandonada i l’edifici acull 

esdeveniments esportius i representacions artístiques. Com en el 

cas de l’Oval, però, la seva ocupació real és escassa. 
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Imatge 172.- Alguns dels principals equipaments esportius construïts amb motiu dels Jocs Olímpics de Torino 2006. A dalt, d’esquerra a dreta, l’estadi 
olímpic, completament reconstruït per acollir les cerimònies d’obertura i clausura. El Palasport (conegut com Palaisozaki), obra de nova planta. Per últim, la 
passarel·la olímpica, que uneix la fabrica del Lingotto amb la Vila Olímpica.  A sota, el Palavela, edifici heretat d’Italia 61, completament renovat i l’Oval 
Lingotto, de nova planta i que està previst que aculli usos firals (font: wikimedia, photo.turismotorino.org, torinoconvention.it i ggpht.com) 
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Finalment, la Vila Olímpica, ocupa l’espai dels antics mercats de 

venda a l’engròs de fruita i verdura de la ciutat (mercati generali), 

que han conservat la seva estructura original, que feia funcions de 

zona comuna. Al seu entorn s’han construït nous edificis. Situada a 

tres-cents metres del Lingotto, la connexió directa era impossible 

per la presència de les vies del tren. Aquest obstacle es va salvar 

gràcies a la construcció d’una espectacular passarel·la, que va 

esdevenir el símbol de la Torí Olímpica.  

 

Actualment, la vila es troba en ple procés de canvi. Els espais 

comuns es destinen actualment a la celebració de trobades 

diverses, amb ocupació puntual. Pel que fa referència als edificis 

residencials, han estat dividits en tres blocs. Els més allunyats de la 

zona comuna fan funcions residencials. La part central s’ha destinat 

a oficines de l’Agència del Medi Ambient del Piemont (ARPA). 

Finalment, la part més pròxima a la zona comuna s’ha dividit entre 

diverses federacions esportives italianes (com a pagament del 

deute acumulat amb elles amb motiu dels Jocs Olímpics), la seu de 

Torino Olympic Park (encarregat de la gestió de l’herència olímpica; 

vegeu fitxa T06) i un número reduït d’edificis destinats a residències 

estudiantils. 

 

Pel que fa al segon gran pol, el situat entorn a l’antic estadi 

comunal, va acollir, sobretot, equipaments esportius, com l’estadi 

olímpic i un Palau d’esports, a més d’un gran parc urbà. L’espai es 

trobava aproximadament a un quilòmetre al nord del Lingotto i a 

uns quatre del centre de la ciutat 

 

L’Estadi comunal havia estat inaugurat l’any 1933 i va ser 

completament renovat per tal d’acollir les cerimònies d’obertura i 

clausura dels jocs. Actualment acull regularment partits de la 

primera divisió italiana de futbol, ús que ja era el previst. 

 

Pel que fa al Palasport Olimpico, situat immediatament a tocar de 

l’estadi, va acollir les proves de hoquei. Els seus usos futurs 

passaven per la celebració d’esdeveniments esportius i concerts, 

funció que actualment compleix tot i que sense una ocupació 

excessiva.  

 

En la resta d’equipaments construïts o renovats amb motiu dels 

Jocs Olímpics, les actuacions eren bàsicament de dos tipus: per a 

usos esportius i per a usos residencials. 

 

Pel que fa referència a usos esportius, cal destacar en primer lloc la 

renovació completa de Torino Esposizioni. Cèntric palau 

d’exposicions construït l’any 1949, era el principal espai expositius 

de la ciutat fins a la construcció del Lingotto, que va atreure gran 

part de la seva activitat. Durant els Jocs Olímpics va acollir part de 

les proves de hoquei. Els seus usos futurs eren retornar a usos 

firals un cop les Olimpíades clausurades, fet que el condemnava a 
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poca activitat. Per aquest motiu es va apuntar que podria ser la 

nova seu de la GAM i de fet va arribar a acollir una exposició 

temporal de les noves col·leccions d’aquest museu (vegeu fitxa 

T14). Ara bé, aquesta opció sembla actualment abandonada i en 

espera de nous usos el pavelló es destina a exposicions temporals 

(com l’organitzada amb motiu de la renovació del Museo 

dell’Automobile). 

 

L’últim dels grans equipaments esportius olímpics és el 

Palaghiaccio, construït sobre la que tradicionalment havia estat 

l’única pista de patinatge de Torí. Situada a l’oest de la ciutat, a 

tocar de l’actual fàbrica Fiat Mirafiori, durant els Jocs Olímpics va 

servir de pista d’entrenaments i va ser l’actuació olímpica torinesa 

més allunyada del centre de la ciutat. Amb posterioritat a la 

celebració dels Jocs Olímpics s’ha transformat en pista de gel i 

acull l’únic equip de patinatge torinès amb una certa tradició.  

 

Quant als equipaments residencials, es van repartir per diversos 

emplaçaments de tota la ciutat. Una de les principals Viles 

dedicades als mitjans de comunicació va ser l’ocupada pel campus 

del Centre Internacional de Formació de l’Organització Internacional 

del Treball, situada a proximitat del Po. Uns edificis construïts amb 

motiu d’Itàlia’61. Després de la celebració dels Jocs, l’espai va 

retornar als seus usos anteriors, per la qual cosa es pot considerar 

que l’esdeveniment esportiu va servir per potenciar aquesta faceta 

internacional de la ciutat. 

Altres zones dedicades als mitjans de comunicació es van situar al 

costat del Politècnic i de la futura seu de judicatura de la ciutat. En 

aquests casos es tractava d’edificis de nova construcció, que un 

cop clausurats els Jocs van passar a ser residències universitàries. 

Igualment es va situar una tercera seu per als mitjans de 

comunicació entorn a la Spina 3, actualment destinada a vivendes 

privades. Finalment, també es va renovar part de l’antic Hospital 

Militar per acollir mitjans de comunicació durant els Jocs. En aquest 

darrer cas, un cop finalitzat l’esdeveniment olímpic, va tornar a 

domini militar. 

 

Pel que fa referència a les actuacions físiques que ja es trobaven 

endegades en el moment de la designació de Torí com a ciutat 

olímpica, la principal actuació és, amb diferència, el soterrament de 

la via ferroviària que travessava el centre de la ciutat, fet que va 

propiciar, com s’ha comentat anteriorment, l’aparició del projecte 

Spina centrale.  

 

Concretament, en aquesta zona es concentraven algunes de les 

grans obres de caràcter educatiu i cultural. En primer lloc, 

l’ampliació del Politècnic (així com una de les residències 

comentades anteriorment). En segon lloc, s’apuntava que un dels 

espais podria dedicar-se a usos museístics (ex Officine Grandi 

Riparazioni). Després d’haver-se parlat de la possibilitat d’acollir la 

GAM, un hipotètic museu Guggenheim Torino i altres projectes, 

actualment no sembla que existeixi cap projecte en ferm. Així 
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mateix, la zona havia d’acollir la nova Biblioteca Central Torinesa, 

amb un disseny espectacular. La manca de fons va fer que les 

obres ni tan sols comencessin. Igualment, es preveu que l’àrea 

aculli diversos gratacels de nova construcció, entre ells la nova seu 

de la regió Piemont i la de la banca San Paolo. Després de diverses 

polèmiques, el 2007 no estava començat cap dels edificis. 

Finalment, l’última gran infraestructura de la zona era la nova 

estació de Porta Susa, destinada a ser la principal de la ciutat. 

Arran de diversos problemes les obres sumaven quasi sis anys de 

retard. 

 

A nivell de mobilitat, la ciutat treballa de cara a crear una xarxa de 

metro automàtic. La primera part de la línia 1 es va inaugurar, 

parcialment, durant els anys 2006 i 2007. La segona part està 

actualment en obres, mentre que la creació d’una segona línia es 

troba en fase d’estudi.  

 

Una altra línia d’actuació és la de potenciació de les diverses seus 

universitàries. A l’anteriorment esmentada ampliació del Politècnic 

s’hi han d’afegir els treballs que es realitzen dividits en tres grans 

grups. Dos a l’est de la ciutat i un a l’oest, tots ells força perifèrics. 

El de l’oest, als afores del municipi de Torí, anomenat Polo 

Scientifico Grugliasco, s’articula entorn a la Facultat d’agricultura i 

veterinària, que es potenciarà amb nous equipaments com la 

Facultat de matemàtiques, física i ciències naturals i la de farmàcia. 

Amb motiu dels Jocs es va construir una residència universitària, 

que va acollir els mitjans de comunicació.  

 

Els dos centres a l’est de Torí, separat entre ells per poc més d’un 

quilòmetre, inclouen, en un dels pols, la nova Facultat d’Humanitats 

(que ocuparà les antigues manufactures tabaqueres construïdes el 

1768), així com les Facultats de Psicologia i de Ciències de 

l’Educació. La realització dels dos centres es trobava, l’any 2007, 

en procés d’execució. 

 

Tot i els intents d’impulsar aquestes obres amb motiu de la 

celebració olímpica, es pot considerar que cap d’elles va 

experimentar avanços significatius. Ara bé, l’existència d’obres per 

tota la ciutat va contribuir a generar una imatge d’impacte de les 

obres olímpiques molt superior a la que realment existia, tot 

beneficiant la imatge dels Jocs. 

 

  Comunicació 

 

Pel que tracta de la promoció olímpica pròpiament dita, el TOROC 

va destinar-hi un volum important de personal. Concretament, dins 

les diverses seccions de l’àrea de comunicació hi van treballar 216 

persones contractades, a les quals s’hi haurien d’afegir 34 

voluntaris i els 120 membres de la comitiva del viatge de la flama 

olímpica (Castellani, 2006b). Aquestes actuacions no s’han de 
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confondre amb les dutes a terme per l’Ajuntament de Torí, 

comentades anteriorment (vegeu fitxa T05). 

 

Així, a part del look of the games i del viatge de la flama olímpica, 

que no entrarem a analitzar en obeir a lògiques particulars, van 

tenir lloc un seguit ampli d’iniciatives, les més destacades de les 

quals detallarem a continuació. 

 

El gruix de les actuacions comunicatives del TOROC van dirigir-se 

als mitjans de comunicació: encarregant-se de l’acreditació dels 

mitjans i facilitar la informació sol·licitada. Podem considerar que 

aquesta tasca va ser ben desenvolupada, ja que en línies generals 

Torí va ser l’edició hivernal que van tenir una major presència 

televisiva de tota la història de la competició, tot i ser un 75% 

inferior a l’habitual de les edicions estiuenques (L’Eau vive & 

Comitato Giorgio Rota, 2007). Igualment destacada va ser la 

importància de la pàgina web oficial, que va servir 667 milions de 

pàgines durant els 15 dies de la celebració. 

 

PRINCIPALS ACTUACIONS COMUNICATIVES 
  Comunicats de premsa  Conferències de premsa 

2003 34 85 

2004 40 109 

2005 62 196 

2006 29 160 
Font: Ciampi, Feola & Rivellino, 2006 

Pel que fa referència a les repercussions obtingudes, des del 2002 

el Comitè organitzador monitorejava el seguiment que els mitjans 

de comunicació (premsa, ràdio i televisió) feien dels Jocs. No es 

van difondre les dades de tot el període, però a través de les de 

l’any 2005 es pot observar com l’interès pels Jocs va anar en 

augment. De 7.758 noticies generades entre gener i juny de 2005, 

es va passar, entre juliol i desembre del mateix any, a 16.325. El 

gener de 2006 van aparèixer 5.777 notícies i durant el mes de 

febrer, mes de celebració dels Jocs, 21.424 (Ciampi, Feola & 

Rivellino, 2006, pàg. 82). 

 

Ara bé, tot i l’enorme repercussió aconseguida, el seguiment que 

els mitjans de comunicació van realitzar dels Jocs va tenir alguns 

aspectes criticables. El primer d’ells és el fet que la repercussió 

aconseguida en la premsa italiana va ser molt escassa. De fet, el 

número d’articles que van publicar diaris com le Monde, the Times 

o el País amb motiu del Jocs Olímpics va ser superiors als que van 

dedicar la majoria de diaris italians. De fet, entre la premsa italiana 

va ser habitual que els articles apareguessin en la secció local de 

Torí, motiu pel qual no arribaven a tota Itàlia. Així, a la Repubblica, 

únicament el 31’6% dels articles eren a la secció nacional, mentre 

la xifra era del 20’9% a la Stampa. Les portades van ser escasses i 

la majoria d’informació de difusió nacional va aparèixer en les 

seccions dedicades a l’esport, sense referències, més enllà del nom 

genèric Torino 2006, a la ciutat (L’Eau vive & Comitato Giorgio 

Rota, 2006). 
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Imatge 173.- Dues aplicacions del Look of the games. A l’esquerra, detall 
de la imatge utilitzada. A la dreta, aplicació en una de les seus de 
competició alpines. (font: promocolors.org i kodak.com) 
 

A més, tot i que l’atenció dels mitjans de comunicació cap a Torí va 

créixer enormement amb motiu dels Jocs, un cop clausurats el 

número de notícies va tornar a les xifres anteriors, si no a nivells 

més baixos, ja que la Fiat va superar la crisi i va deixar de generar 

notícies. Només el descens de la Juventus, per motius 

extraesportius, va atreure l’atenció dels mitjans de comunicació. De 

fet, durant la segona meitat del 2006, la majoria de notícies 

referents als Jocs Olímpics de Torí era per abordar el dèficit 

econòmic amb el qual es va tancar l’esdeveniment. Un cas diferent 

és el de la premsa especialitzada (sobretot en arquitectura i 

disseny), on sí que, amb posterioritat als Jocs, es va produir un 

augment de la presència de la ciutat (L’Eau vive & Comitato Giorgio 

Rota, 2007, p. 255). 

 

A nivell de comunicació dels Jocs Olímpics l’aportació més 

innovadora dirigida als mitjans de comunicació va ser, amb tota 

probabilitat, el Torino Piemonte Media Center, creat per 

l’Ajuntament de Torí, la Regió i les dues Cambres de Comerç, amb 

la col·laboració del TOROC.  

 

Es tractava de crear un Centre, diferenciat del centre de mitjans de 

comunicació dels Jocs Olímpics, que tingués més fàcil accés i que 

estigués obert als periodistes no acreditats per transmetre 

esdeveniments esportius. De fet, l’equipament posava l’accent en el 

territori més que no pas en els esports. Va acollir diverses 

conferències, reunions de treball, trobades, degustacions de 
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productes regionals i visites guiades a la ciutat i la regió. El balanç 

final, amb 1.300 periodistes inscrits, un 45% dels quals estrangers, 

va ser enormement positiu. 

 

Pel que fa referència a les actuacions turístiques, a més de les 

activitats habituals, que es van mantenir reforçades, Turismo Torino 

va preveure durant els Jocs Olímpics el programa Torino and You. 

El màxim exponent de la seva actuació va ser la col·locació d’una 

cinquantena de punts d’informació repartits per tota la ciutat. 

Gestionats per quasi un miler de voluntaris servien per oferir, amb 

la màxima proximitat, informacions de tot tipus als turistes 

potencials. 

 

Aquesta actuació es va complementar amb l’actuació Torino Yes, 

iniciativa de l’Ajuntament, la Província i la Cambra de Comerç i que 

es va dirigir a comerciants, hotelers, personal relacionat amb la 

restauració i taxistes de cara a millorar la seva atenció al públic. 

També va existir un tercer programa, el concurs Vetrine Olimpiche, 

per millorar la qualitat dels aparadors de la ciutat. 

 

Per últim, van existir altres programes puntuals, un dels més 

destacats dels quals, per la seva aposta clara pels aspectes 

qualitatius, va ser el programa Ambasciatori di Torino. Posat en 

marxa per Torino Internazionale, l’actuació apostava perquè gent 

representativa de Torí (líders d’empreses, dirigents polítics, 

persones del món cultural) acollissin, a tall de benvinguda i com a 

presentació de la ciutat, visitants que corresponguessin a la seva 

situació professional. Aquest projecte encara es troba actualment 

en marxa, amb setanta-tres inscrits que formen l’Associazione 

Ambasciatori di Torino. 

 

 Olimpiades de la Cultura 

 

Les Olimpíades de la Cultura, inscrites dins el llistat d’actuacions 

obligatòries que han de realitzar les ciutats designades com a seus 

olímpics, engloben aquelles activitats no esportives que es 

desenvolupen en les ciutats hostes durant la celebració dels Jocs. 

En el cas dels Jocs Olímpics d’hivern de Torí 2006, les Olimpíades 

de la Cultura, que es van portar a terme sota l’emblema Italyart, van 

ser coordinades pel Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

l’Ajuntament de Torí, la Província i la Regió Piemont. L’Oficina per 

Itàlia del Parlament europeu també hi va participar.  

 

La celebració de Torí va ser considerada la millor de la història pel 

Comitè Olímpic Internacional (Benicasa, 2007, p. 7). Una part 

important d’aquest èxit va ser degut a les repercussions de les dues 

Nits Blanques (Notte Bianca). La primera, celebrada el 18 de febrer 

de 2006 i la segona, programada sobre la marxa un cop constatat 

l’èxit de la primera i coneguda com a Notte Bianca bis, celebrada el 

25 de febrer, un dia abans de la clausura dels Jocs. Les Nits 

Blanques van ser organitzades per la regió i la ciutat, amb la 

col·laboració de Ferrovie dello Stato, que va organitzar diversos 
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trens especials. Una tercera Notte Bianca va tenir lloc amb motiu de 

les Paralimpíades, el 2 de juny de 2006, amb un èxit menor. 

 

 

 

 

 

Entre els atractius de la celebració de les Nits Blanques hi havia les 

portes obertes a un total de quinze museus fins a les 5 de la 

matinada, així com l’obertura excepcional de les botigues fins a les 

dues de la matinada, a més de cafeteries i bars oberts tota la nit. Es 

va celebrar principalment a Torí, però també a les altres ciutats 

olímpiques. 

 

Ara bé, a més d’aquest acte de caràcter més multitudinari, les 

Olimpíades de la Cultura van consistir en uns 200 actes. El 

programa incloïa arts visuals, teatre i dansa, música, cinema i 

literatura i història i societat. La majoria d’esdeveniments es van 

portar a terme a Torí, però n’hi va haver a totes les seus. Les 

representacions es van portar a terme amb tots els bitllets 

exhaurits. 

 

Entrant ja més en detall, cal assenyalar que el programa oficial de 

la celebració feia una certa diferenciació entre els “grans 

esdeveniments” (que disposaven d’una explicació introductiva) i la 

resta d’esdeveniments, dels quals només és donaven les 

informacions bàsiques. Concretament es van organitzar, segons el 

programa oficial, 184 activitats. Aquestes activitats es poden 

classificar en els següents grups: 

 

 

 

 

Imatge 174.- Dues vistes 
de la Notte Bianca. A dalt, 
Via Roma, amb els llums 
de Luci d’artista. A sota, el 
pont Vittorio Emanuele I, 
amb elements del Look of 
the city. Com es pot 
apreciar, la presència de 
públic va ser important 
(font: flickr.com i 
static.blogo.it) 
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TIPUS I LOCALITZACIÓ DELS ACTES DE L’OLIMPÍADA 
CULTURAL 
  Patrocinadors %   Localitats %  

Actes 
principals  

Nº 
actes  Patrocini  

Sense 
patrocini   Torí 

Fora 
Torí 

Tori i 
fora 

Arts 

Visuals 25 72’0 28’0   68’0 28’0 4’0 

Teatre i 

dansa 12 8,3 91,7   33,3 50’0 16,7 

Música 10 0 100   80’0 20’0 0 

Cinema i 

literatura 3 0 100   66,7 0 33,3 

Història i 

Societat 11 63,6 36,4   100 0 0 

Altres 
actes   Patrocini  

Sense 
patrocini   Torí 

Fora 
Torí 

Torí i 
fora 

Arts 

Visuals 43 0 100   86’0 14’0 0 

Teatre i 

dansa 34 0 100   82,4 14,7 2,9 

Música 18 0 100   61,1 33,3 5,6 

Cinema i 

literatura 2 0 100   100 0 0 

Història i 

Societat 26 0 100   69,2 30,8 0 
Font: Elaboració pròpia a partir del programa oficial (Castellani, 2005) 

Per tant, com es pot comprovar, la majoria dels actes programats 

eren d’arts visuals, seguides de teatre i dansa. Els diversos actes 

van tenir lloc sobretot a Torí, excepte els esdeveniments principals 

de teatre i dansa que es van repartir per tot el territori. El patrocini 

dels esdeveniments es va centrar en els actes principals (tot i que 

no es pot descartar que alguns dels actes principals ho fossin 

precisament pel fet de tenir un patrocinador, cosa que obligava a 

promocionar aquest fet). Una mostra de la importància que Torí va 

assolir en el vessant cultural, on a diferència de l’aspecte 

competitiu, la ciutat va ser la clara protagonista.  

 

No existeixen avaluacions publicades de l’efecte de la celebració, ni 

realitzades expressament ni incloses en la Memòria oficial dels 

Jocs Olímpics (on l’apartat dedicat a l’Olimpíada Cultural és 

merament descriptiu dels actes realitzats). Únicament els 

responsables de l’Abbonamento musei havien realitzat enquestes 

sobre l’impacte que la celebració de l’Olimpíada Cultural havia 

tingut entre els socis. Per tant, els resultats s’han de llegir, 

majoritàriament, en clau torinesa.  

 

L’enquesta afirmava que el 94% dels entrevistats havien visitat Torí 

durant la celebració de les Olimpíades, normalment acompanyats 

de familiars i amics. El 86% dels entrevistats estava satisfet amb 

l’organització de la celebració cultural i el 82% destacaven que les 

Olimpíades li havien servit per a augmentar la curiositat per Torí i la 

seva oferta cultural. 
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Els principals motius de visita a Torí havien estat (múltiples 

respostes possibles): 

 51% Nits blanques 

 41% Museus – mostres 

 25% Visita turística 

 29% Celebracions esportives o cerimònies 

 23% Concerts a la medals plaza 

14% Acompanyar parents o amics 

14% Passejar per viure l’ambient 

 

Durant la visita a Torí, el 79% dels enquestats havia visitat alguna 

mostra o museu i la totalitat dels entrevistats havien gaudit d’alguna 

activitat (43’3% d’espectacles en viu).  

 

Pel que fa al període de la visita, aquesta va ser: 

 35% durant la setmana 

 27% el cap de setmana 

 32% Indistintament 

 

A més d’aquestes dades, l’Abbonamento musei és també un bon 

indicador de l’èxit de l’esdeveniment, ja que aquell any permetia 

l’accés a la majoria d’exposicions organitzades amb motiu de les 

Olimpíades. Com a conseqüència d’aquest fet, l’any 2006, les 

vendes de l’Abbonamento van augmentar el 14% (en una tendència 

ja normalment alcista). La principal diferència va ser l’augment de 

vendes realitzades els mesos olímpics (febrer +50% i març +42%). 

Aquest fet indicaria que el públic interessat va avançar el moment 

de comprar la targeta per tal de gaudir dels esdeveniments 

relacionats amb les olimpíades. Paral·lelament, el número de visites 

a les diferents mostres també va augmentar espectacularment: un 

22’5% respecte el 2005 (un 47% el febrer i un 55% al març).  

 

Finalment, a nivell més de detall, s’ha de fer notar que en el 

programa oficial de les olimpíades només hi havia dos anuncis, a 

part del dels patrocinadors: el corresponent a la Capitalitat del Llibre 

de Torí i Roma per a l’any 2006 – 2007 i el dedicat a la reobertura 

de la Reggia de Venaria Reale el 2007. Una mostra de la 

importància que se li donava a la necessitat de comunicar Torí als 

visitants com una ciutat en mutació i dinàmica en el camp cultural. 

 

A tall de conclusió, podem afirmar que l’impacte de les Olimpíades 

de la Cultura va ser important a Torí, però escàs en la resta del 

territori. En aquest sentit, tot sembla indicar que les Olimpíades de 

la cultura van suposar un èxit important per a la ciutat, ja que es va 

aconseguir, sobretot a través de les Nits Blanques, que molta gent 

participés d’activitats de caràcter cultural i veiés el potencial que 

Torí tenia com a centre cultural. 

 

Ara bé, el fet que la comunicació de les Olimpíades de la Cultura es 

realitzés en els últims mesos abans de la celebració i que fos una 

comunicació sobretot de nivell local (partia de la base, sorprenent, 

que el públic que hi estaria més interessat seria el present a Torí i 
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que per tant, era a aquest públic que calia dirigir la comunicació) va 

fer que gran part de l’oferta generada no arribés al públic no 

resident a la ciutat. Malgrat tot, el fet que a nivell regional la imatge 

cultural de la ciutat sortís enfortida, en gran part gràcies a les nits 

blanques, es pot considerar un èxit molt important. 

 

Pressupostos 

 

Un cop analitzades algunes de les principals actuacions endegades 

a la ciutat amb motiu del Jocs Olímpics, és el moment de passar a 

considerar el cost que van tenir i més encara quan van ser, en 

termes absoluts i constants, l’edició més cara mai celebrada d’uns 

Jocs Olímpics d’hivern.  

 

En línies generals, les despeses es van repartir entre dos ens: 

Agenzia Torino 2006, encarregada de l’execució de les obres i el 

TOROC, encarregat de la celebració. La diferència anava més enllà 

de la mera funció que realitzaven, ja que el TOROC era un ens 

privat, que no podia rebre finançament públic, mentre que Agenzia 

Torino 2006 era un ens públic, que sí que estava autoritzat a rebre 

finançament públic. 

 

Les despeses finals van ser de 3.435 milions d’euros. Agenzia 

Torino 2006 va executar inversions per valor de 1.535 milions 

d’euros en la realització d’obres olímpiques i 531 en personal i 

despeses fungibles. El TOROC, per la seva banda, va destinar 

1.239 milions d’euros en l’organització dels Jocs. Finalment, altres 

ens públics van invertir 130 milions d’euros en actuacions de suport 

(transport o campanya de comunicació). 

 

Un primer element que s’ha de ressaltar és que la xifra final de 

3.435 milions d’euros de despeses, va ser sis vegades més 

important que la pressupostada inicialment en el dossier de 

candidatura de 1998, que era de 631 milions d’euros (L’Eau vive & 

Comitato Giorgio Rota, 2007).  

 

Un altre element important és que el pressupost de la candidatura, 

definit el 30 de juny de 1998, preveia un excedent de 35 milions de 

dòlars, que s’hauria hagut de repartir entre el Comitè Olímpic 

Internacional (20%), el Comitè Olímpic Italià (20%) i la ciutat de Torí 

(60%), amb l’obligació que aquesta última ho dediqués a obres 

esportives i ambientals en els municipis que havien acollit els Jocs.  

 

Finalment, però, només va produir superàvit l’Agenzia Torino 2006 

(40 milions d’euros que van restar de propietat estatal), mentre el 

TOROC va tancar amb dèficit (11 milions d’euros) (L’Eau vive & 

Comitato Giorgio Rota, 2007). Oficialment, les causes del dèficit del 

TOROC es van deure bàsicament a dos factors: la sobreestimació 

(o manca) de finançament privat i la interpretació restrictiva, per 

part de l’Estat, de la llei que donava part dels beneficis de la loteria 

nacional al TOROC (segons els càlculs del TOROC hauria hagut de 
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generar uns ingressos d’entorn als 100 milions d’euros i en va 

originar uns 30). 

 

  Agenzia Torino 2006 

 

Com hem vist, l’Agenzia Torino 2006 va ser l’encarregada de portar 

a terme les obres infraestructurals relacionades amb els Jocs. El 

seu finançament va procedir, majoritàriament, de fons del govern i 

va ser la responsable d’una seixantena d’obres. No ha estat 

possible accedir als seus pressupostos, però disposem, a tall 

orientatiu, del cost de les principals obres, amb valors de 2003. 

 

PRINCIPALS ACTUACIONS DE L’ AGENZIA TORINO 2006  
A Torí  

Palahockey  86.082.000 € 

Oval  62.130.000 € 

Palavela  47.460.000 € 

Palaghiaccio  12.895.000 € 

Fora Torí  

Pistes de Bob, 

skeleton i altres  

61.500.000 € 

Trampolí de salts 33.540.000 € 

Palazzo del Ghiaccio 

(Pinerolo) 

14.090.000 € 

Palazzo del Ghiaccio 

(Torre Pellice) 

11.500.000 € 

Obres cofinançades pel sector privat 

Vila Olímpica de 

Sestriere  
10.450.000€ (obra realitzada per la 

iniciativa privada que posteriorment les 

comercialitzà. El sector públic únicament 

n’aportà una part). 
Vila Olímpica de 

Bardonecchia 
26.950.000€ (20.950.000 aportats per 

l’Estat i la resta per la regió) 

Vila Media Grugliasco  11.100.000€ (resta a càrrec del 

concessionari) 
Vila Media Spina 2 

(Torí) 
10.300.000€ (de finançament públic, la 

resta a càrrec del concessionari) 

Vila Media Exitalgas 

(Torí) 
14.450.000€ (resta a càrrec de l’Agència 

Territorial per l’Habitatge de la província 

de Torí) 
Vila Media ITC (Torí) 10.327.500€ (resta a càrrec de 

l’Ajuntament de Torí) 

Vila Media Spina 3 

(Torí) 
13.958.700€ (resta a càrrec del sector 

privat) 

Vila Media Spina 3 

Michelin (Torí) 
14.808.360€ (resta a càrrec del sector 

privat) 
Font: Filippi & Mellano, 2004 
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A més, la inversió en carreteres havia de ser de vora 400 milions 

d’euros i les inversions en les infraestructures necessàries per a la 

celebració de les competicions (pistes, remuntadors, màquines de 

neu artificial, telecabines i espais de competició) havia de superar 

els 200 milions d’euros. 

 

  TOROC 

 

Pel que fa al pressupost del TOROC, va ser finançat en gran part 

per l’Estat, que en va pagar un 45%, els ens locals un 16%, els 

espònsors un 19%, els drets de televisió un 13% i la venda de 

bitllets i els marges comercials un 7% (L’Eau vive & Comitato 

Giorgio Rota, 2006). 

 

Ara bé, l’actuació del TOROC va estar rodejada per la polèmica, en 

gran part pel dèficit que va acumular la seva gestió. Les xifres de 

pèrdues van anar evolucionant. El juliol de 2004 es parlava d’entre 

160 i 180 milions d’euros, el novembre de 2004 eren 220 milions, el 

març de 2005, 180 i l’abril del mateix any, 260 milions (L’Eau vive & 

Comitato Giorgio Rota, 2005). Finalment, es va reconèixer 

oficialment un dèficit d’onze milions d’euros, després d’una 

important polèmica. Es curiós assenyalar, com apunten l’Eau vive i 

el Comitato Giorgio Rota (2007, p. 19), que aquesta disminució del 

dèficit va ser deguda, oficialment, al bon ritme en la venda de 

bitllets, quan precisament els ingressos per vendes de bitllets van 

aportar un 6% del total del pressupost i van ser inferiors a les 

previsions (8%). 

 

Per aquest motiu s’apunta que el descens en el dèficit de l’ens es 

deuria a la cessió, a partir de finals de 2004, de part de les seves 

activitats a d’altres ens locals per salvar els comptes. Aquesta 

cessió seria, segons la llei italiana, il·legal, ja que una administració 

pública no pot fer-se càrrec de les tasques d’una entitat privada (i el 

TOROC ho era). El cas més vistós d’aquest traspàs de 

competències es va produir l’estiu del 2005, quan l’organització dels 

Jocs Paralímpics va passar al municipi.  

 

De fet, les Paralimpíades, celebrades del 10 al 19 de març de 2006, 

les va organitzar la societat Com.Par.To (Comitato Organizzatore 

delle Paralimpiadi di Torino 2006), creada amb aquest objectiu el 15 

de setembre de 2005, just sis mesos abans de la celebració. El cost 

dels Jocs Paralímpics va ser de 56’4 milions d’euros, dels quals 27 

van ser aportats per Sviluppo Italia, l’empresa nacional per al 

desenvolupament econòmic d’Itàlia. Les fundacions bancàries 

també van pagar una part important de la celebració. El Comitè dels 

Jocs Paralímpics estava format per la Regió, la Província i 

l’Ajuntament. 

 

Concretament, retornant al TOROC, els seus ingressos propis van 

ser oficialment 1.207’7 milions: 37% dels drets televisius, 34% 
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d’esponsorització, el 6% per la venda d’entrades i el 23% d’altres 

(Ciampi, Feola & Rivellino, 2006) 

 

Pel que fa a les despeses, les principals partides van ser les 

següents: 

 

PRESSUPOST DELS JOCS OLÍMPICS 2006. DESPESES 
  Milions € % 

Recursos humans i organització 20,9 1,7 

Organització dels llocs de competició 54’0 4,4 

Infraestructures 155,4 12,6 

Allotjament 44,4 3,6 

Transport 30,5 2,5 

Menjar i neteja 32,8 2,7 

Administració 71,5 5,8 

Tecnologia 225,2 18,3 

Comunicació 74,9 6,1 

Màrqueting 71,3 5,8 

Emissió de senyal 79,2 6,4 

Coordinació operacions 30,6 2,5 

Cost del treball 205,7 16,7 

Altres 132,6 10,8 

Total 1229 100,0 
Font: Elaboració pròpia a partir de Castellani, 2006b, p. 22 

 

El conjunt d’inversions descrites hauria suposat una sèrie de 

beneficis importants per a la ciutat i per extensió, per al conjunt de 

la regió. Concretament, els organitzadors dels Jocs calculaven que 

per cada euro invertit es generarien 0’8 € de valor afegit per al 

territori.  

 

La celebració hauria generat un valor afegit de 1.700 milions 

d’euros en el període 2002 – 2007, dels quals 420 correspondrien a 

l’any 2006. Del conjunt, un 30% correspondrien al sector de la 

construcció i un 20% a l’hoteleria. Els efectes indirectes generats 

per les vendes es calculen en 350 milions d’euros. Igualment es va 

calcular que els Jocs haurien creat uns 4.500 llocs de treball (8.000 

puntuals en el moment de la celebració dels Jocs), produint una 

reducció en l’atur del 0’3% (Carotti & Lanzetta, 2006). 

 

 Crítiques als Jocs Olímpics 

 

Els Jocs Olímpics de Torí no van estar exempts de crítiques, tot i 

que habitualment el seu origen corresponia a grups poc amplis.  

 

Així, en les diferents enquestes realitzades pels responsables de la 

ciutat sobre el grau de satisfacció dels habitants de Torí respecte 

als Jocs Olímpics, el grau de respostes favorables a la celebració 

va anar en lleuger augment (Guala, 2006): 

 2002 78% 

2003 79% 
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2004  80% 

2005 85% 

 

A més, en l’enquesta realitzada immediatament després de la 

celebració dels Jocs Olímpics, els resultants van fer un salt 

important, ja que el 98% dels enquestats afirmaven sentir-se 

orgullosos de la celebració. Igualment, la valoració dels Jocs va 

evolucionar d’una nota de 7’5 sobre 10 el 2002, a un 7’7 el 2005 i 

un 8’7 el 2006. Entre els punts favorables més destacats per les 

enquestes hi havia l’impacte en la projecció internacional de Torí i 

el desenvolupament turístic, destacats pel 93% dels enquestats 

(Martina, 2006, p. 82). 

 

Per tant, el gruix de la població es mostrava favorable a la 

celebració. Ara bé, tot i que no existís un corrent articulat de crítica i 

que les enquestes donessin resultats favorables, la sensació 

general que es percebia a Torí era que els Jocs Olímpics podien 

quedar en poca cosa més que una gran festa amb una herència 

difícil d’aprofitar, com de fet ja havia passat a Italia’61 o amb els 

partits del Mundial de Futbol del 1990. Per tant, les crítiques van ser 

presents, ara bé, poc articulades i obeint a diferents interessos. 

 

En primer lloc, van existir crítiques importants procedents dels 

propis partits polítics que governaven l’Ajuntament de Torí. En 

aquest sentit, un bon exemple n’és l’anunci, editat en cartells 

repartits per tota la ciutat, realitzats pel Gruppo Consiliare la 

Margherita - Alleanza per Torino, on s’afirmava que: 

“Torino  nel 2006 será bellisima ed ospiterà una grande 

edizione dei Giochi Olimpici  nonostante l’assalto alla 

diligenza dei partiti della destra. La Margherita, per uno 

spirito olimpico davvero sano” (editat l’any 2004; en negreta 

text en vermell en l’original). 

 

Aquests anuncis s’han d’entendre en un context de lluites polítiques 

entre l’ajuntament d’esquerres de la ciutat i el govern estatal, en 

aquell moment de dretes. Ara bé, no deixa de ser significatiu que 

contràriament a les recomanacions habitualment realitzades pels 

experts de cara a aconseguir una certa unanimitat política en la 

realització de grans esdeveniments, determinats grups polítics 

impulsors de la celebració apostessin de forma tan visible per la 

confrontació. 

 

Aquestes crítiques van ser força puntuals. Les crítiques més 

constants i amb més càrrega van ser les realitzades per diversos 

sectors externs als organitzadors dels Jocs. Entre les més 

destacades van haver-hi les dutes a terme pels següents grups (del 

Corpo, 2004): 

- Greenpeace: Manifestacions contra la candidatura per 

l’elevat cost ambiental d’algunes obres. Entre altres 

actuacions demanava la reutilització d’alguns dels 

equipaments creats pels Jocs Olímpics d’Albertville (1992). 
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- Osservatorio Ambientalista “Torino 2006”: Format per les 

quatre principals associacions ambientals italianes (Italia 

nostra, Legambiente, Pro Natura i WWF). La seva opció va 

ser criticar la candidatura, però un cop nominada la ciutat, 

van col·laborar amb l’organització per evitar el major número 

possible d’impactes negatius. El principal òrgan de 

col·laboració va ser l’Assamblea Consultativa Ambientale, 

que va mantenir reunions mensuals amb el TOROC. 

- Rete Lilliput: A través de manifestacions i propostes va 

aconseguir que, per primera vegada, un Comitè 

organitzador firmés una carta de valors 

- Torino Social Forum: Nascut el 2001 després de les 

manifestacions contra el Consell Europeu de Niça, agrupava 

44 associacions, partits i comitès de base. Les seves 

accions van ser, però, limitades. 

- Comitato Nolimpiadi!: Un dels primers comitès contraris en 

donar-se a conèixer (1997) i dels més actius. Va ser dels 

pocs que van portar a terme accions legals contra la 

celebració de les Olimpíades i dels pocs que, en tot 

moment, van oposar-se frontalment a la celebració. 

- Comitato per la Difesa della Piscina Olimpica: defensava la 

renovació de la piscina i que no fos destruïda per construir 

el Palahockey. 

- Comitato Spontaneo di Quartiere Santa Rita-Città Giardino – 

Mirafiori Nord-Ovest: No es tracta, tot i el nom, d’un comitè 

espontani, sinó d’un grup que no s’oposa a les Olimpíades, 

sinó a com es va portar a terme la renovació del parc de 

Piazza d’Armi, afectat per les obres olímpiques. 

 

Tot i l’existència dels múltiples comitès, no es pot considerar que 

existís un moviment de protesta massiu, ja que la participació en els 

actes contraris va ser sempre molt minoritària. 

 

 Postjocs olímpics 

 

Amb posterioritat als Jocs Olímpics es van haver de solucionar 

alguns problemes, no tractats anteriorment, entorn a la manera com 

es gestionaria una part de l’herència de la celebració. En aquest 

sentit destaca la creació, excessivament precipitada, de Torino 

Olimpic Park, que es va encarregar de la gestió de gran part dels 

equipaments impulsats per l’esdeveniment del 2006 (per informació 

més detallada vegeu fitxa T06). 

 

La gestió dels diversos equipaments olímpics no va ser fàcil. Així, 

segons una notícia no signada apareguda al diari la Stampa el 6 de 

febrer de 2007 (Da Olimpia a Disneyland), els primers 365 dies 

després dels Jocs Olímpics es van celebrar als equipaments 

heretats 70 esdeveniments, per un ús acumulat en tots ells de 545 

dies, sense tenir present l’ocupació derivada de la celebració de les 

Universiades.  
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Imatge 175.- Cartell i mascota de les Universiades, celebrades a Torí l’any 
2007 aprofitant les infraestructures i l’experiència dels Jocs Olímpics (font: 
k43.pbase.com) 

Concretament, la Fundació encarregada de gestionar els béns de 

Torí 2006 s’articula entorn a cinc àrees de negocis: 

- Manifestacions esportives. Es preveu que generi dèficits 

importants (2 milions d’euros) 

- Allotjament. Preveu dèficits de 123.000 euros 

- Organització d’esdeveniments: beneficis de 840.000€ 

- Venda de paquets turístics: més d’un milió d’euros de 

beneficis.  

- Esponsorització: Beneficis marginals.  

 

Per equipaments, els ingressos o dèficits previstos a mitjà termini 

són els que es descriuen a continuació:  

- Palasport Olimpico (+1.369.000€) amb ocupacions de 150 

dies l’any 2007 i prevista de 210 dies l’any 2009. 

- Palavela (+525.000€): 199 dies d’ocupació el 2007 i 236 

previstos el 2009 

- Vila Olímpica de Bardonecchia (+1.926.000€) 

- Pista de bob (- 1.221.000€) 

- Trampolí (- 285.000€) 

- Biathlon de Cesana (-31.000€) 

- Vila Olímpica de Torino (- 54.000€) 

- Palasport de Torre Pellice (-31.000€). 

 

Cal precisar que per a la pista de bob, l’element amb diferència més 

deficitari del conjunt, es preveu la possibilitat que només estigui en 

funcionament fins que se celebri la pròxima edició d’uns Jocs 
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Olímpics d’hivern a Europa. Actualment, la pista italiana és la més 

moderna del continent, fet que en justifica el seu ús per part de 

diferents federacions estatals. Ara bé, en el moment que aquest ús 

desaparegui, es preveu desmantellar la pista, ja que els seus 

costos de manteniment són extremadament elevats. 

 

El pla de gestió apunta que l’any 2011 s’aconseguirà, pel conjunt 

d’equipaments, una situació d’equilibri entre entrades i sortides. 

Mentre, el dèficit serà cobert pels ens locals (10 milions d’euros) i 

l’Estat (20 milions). 

 

Ara bé, la previsió existent en referència als equipaments no es va 

donar en altres aspectes. Així, va ser molt criticat que no es pensés 

en la recol·locació del personal del TOROC, fet que ha suposat la 

pèrdua de gran part del saber fer generat amb l’organització dels 

Jocs Olímpics (L’Eau vive & Comitato Giorgio Rota, 2007). 

 

Igualment, a nivell econòmic, alguns dels costos de manteniment i 

d’explotació dels diversos equipaments posats en marxa en els 

últims anys no van ser suficientment tinguts en compte, fet que ha 

suposat una certa crisi econòmica. Així, l’esforç realitzat per acollir 

els Jocs, unit a la desaparició dels ingressos extraordinaris i a 

l’augment de les despeses relacionades amb els nous 

equipaments, ha generat tensions en la distribució dels 

pressupostos. 

En total, el pressupost de la ciutat per a l’any 2007 era de 1.275 

milions d’euros, 129 milions inferior al de 2006 (Guerra, 2007). 

Significativament, una de les partides que han resultat més 

retallades ha estat la de cultura (Grimaldi, 2007). Concretament, les 

partides destinades a obres en infraestructura cultural han passat 

de 90 milions d’euros el 2005 a 42 milions el 2007. Una reducció de 

més del 50%, en part comprensible per l’acabament d’algunes 

grans obres. Ara bé, la despesa corrent, tot i incorporar els nous 

centres finalitzats, ha passat de 14’3 milions el 2004 a 8’9 el 2007. 

Unes xifres preocupants, ja que el gran repte que té actualment la 

ciutat de Torí és precisament la gestió dels diversos equipaments. 

 

Ara bé, tot i els aspectes negatius anteriors, determinades facetes 

de la ciutat han sortit directament o indirectament beneficiades de la 

celebració dels Jocs. Així, entre les dades més representatives del 

canvi que està experimentant actualment Torí, hi trobem els valors 

de la producció industrial de la ciutat. En aquest sentit, l’any 2006 

va ser el primer any complert des del 2000 en què els valors de la 

producció industrial de la ciutat van augmentar i a més, ho van fer 

en tots els camps. Aquest fet porta a poder afirmar que aquest 

sector “continua jugant un paper central en l’economia torinesa” 

(L’Eau vive & Comitato Giorgio Rota, 2007, p. 107).  

 

Igualment en progressió i més visible a nivell de ciutat, malgrat 

representar únicament el 2% del PIB generat, hi ha el camp del 

turisme. La ciutat de Torí va veure com, del 2001 al 2005 (inclosos), 
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el número de turistes que rebia augmentava un 50%. D’aquesta 

manera l’any 2005 es va aconseguir superar la xifra de tres milions 

de visitants, a més d’augmentar enormement les pernoctacions. Un 

altre punt a ressaltar és que els estrangers representen el 43’69% 

del total, una xifra també en clar augment. L’objectiu que es marca 

actualment la ciutat és arribar als 5 milions de visitants l’any 2011. 

 

Igualment significatiu és el canvi en la motivació de la visita. A finals 

dels noranta el 80% dels visitants de Torí arribava a la ciutat per 

motius de feina i només el 20% hi assistia per oci, especialment per 

a actes culturals, esportius o religiosos. Actualment, el turisme de 

negocis tot i mantenir-se en termes de valors absoluts, ha baixat en 

percentatge fins a valors d’entorn el 60%. 

 

Ara bé, tot i que l’augment del número de turistes, tant a la regió 

com a la ciutat és una constant des de meitat dels vuitanta, no s’ha 

de perdre de vista que la regió del Piemont continua rebent fluxos 

marginals en comparació amb el context nacional italià. De fet, el 

Piemont rep menys del 5% del total de turistes que visiten el país.  

 

On sí que ha existit un augment espectacular és en les xifres de 

visitants als museus. Entre 1999 i 2004 van augmentar un 57%. La 

xifra és més espectacular si tenim present el creixement 

experimentat entre 1990 i 2000, que va ser del 200% (contra un 

89% a Itàlia) (Fondazione Fitzcarraldo, 2006). 

L’augment en el número de turistes no deixa de ser el reflex d’un 

canvi en la imatge de la ciutat. De fet, a nivell d’imatge, Torí segueix 

els mateixos objectius marcats entorn a l’any 2000, ja que s’és 

plenament conscient que malgrat que les Olimpíades han pogut 

ajudar a obrir determinades portes, no van representar el final del 

camí, sinó una etapa més, important, però no definitiva.  

 

Si un efecte van tenir les competicions esportives va ser augmentar 

l’autoestima dels torinesos. En l’enquesta comentada anteriorment, 

realitzada immediatament després de clausurar la celebració, 

només un 1% de la població es mostrava directament crític amb els 

Jocs Olímpics i allò més representatiu: un 62% dels habitants 

reconeixia que es pensava que l’esdeveniment aniria pitjor. A més, 

el 96% dels ciutadans opinava que els Jocs tindrien efectes positius 

per a la ciutat (un 93% d’ells citava el camp del turisme com una de 

les àrees amb majors impactes). Igualment, el 80% dels enquestats 

pensava que els efectes durarien en el temps. Com a efectes 

negatius només destacava que un 16% dels entrevistats es mostra 

molt preocupat (i un 36% preocupat) per l’ús futur dels 

equipaments, tot i que la majoria dels enquestats creien que a la 

llarga la seva gestió beneficiaria la ciutat (L’Eau vive & Comitato 

Giorgio Rota, 2007, p. 35). 

 

Les dades a nivell de Torí eren semblants als que s’extreien d’una 

enquesta portada a terme entre març i juliol de 2006 a nivell d’Itàlia 

per avaluar la imatge de la ciutat. Els resultats d’aquesta segona 
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enquesta apuntaven que per al 68% dels enquestats, la imatge de 

Torí havia millorat (L’Eau vive & Comitato Giorgio Rota, 2007, p. 

35). 

 

Per tant és evident que els Jocs Olímpics han suposat uns primers 

impactes positius per a la ciutat. Ara bé, per a què es multipliquin 

serà necessari seguir apostant per les estratègies adequades. 

Evitar viure de la glòria del passat per continuar generant elements 

que contribueixin al canvi emprés. Una línia en la qual actualment ja 

es treballa. 

 

 Apostes futures 

 

Amb posterioritat a la celebració dels Jocs Olímpics, una de les 

principals estratègies de Torí ha estat la de continuar apostant per 

la celebració d’esdeveniments. Així, des de la clausura dels Jocs, la 

ciutat ha acollit o preveu fer-ho diverses celebracions esportives. 

Entre les més importants figuren les següents: 

- Olimpíada d’escacs (maig / juny de 2006) 

- Mundial d’esgrima (octubre de 2006) 

- Universiades (gener de 2007) 

- Mundial de patinatge de velocitat (febrer 2007) 

- World League de volley (juny 2007) 

- Final de la copa ULEB de bàsquet (abril de 2008) 

- Europeus de gimnàstica rítmica (maig 2008) 

- Europeus indoor d’atletisme (maig 2009) 

- Olimpíades de l’aire (juny 2010) 

 

Igualment, a més d’esdeveniments esportius, la ciutat ha acollit o 

preveu fer-ho els següents esdeveniments: 

- Denominació, per part de la Unesco i juntament amb Roma, 

com a Capital Mundial del Llibre (des d’abril de 2006 a abril 

de 2007) 

- World Design Capital (2008) (vegeu fitxa T10) 

- Congrés mundial d’arquitectura (juny / juliol 2008). 

S’esperen uns 5.000 participants 

- Capital Europea de la Ciència (2010). L’acte més visible 

serà el Fòrum Europeu de la Ciència (6 dies de durada, 3’5 

milions d’euros de cost, 5.000 participants i uns 100.000 

visitants previstos). 

- 150 anys de la Unitat d’Itàlia (2011) (vegeu fitxa T11) 

- 300 anys del Tractat d’Utrecht (esdeveniment per confirmar, 

2013) 

 

Per tant, queda clar que una de les apostes estratègiques de la 

ciutat és l’organització d’esdeveniments en continu. Ara bé, 

existeixen també altres actuacions. 

 

A nivell d’imatge, la majoria d’iniciatives empreses de cara a 

l’estranger segueixen endavant: presentacions, elaboració de guies 

o enviament d’informació a periodistes estrangers. En aquest sentit, 

tot i que l’interès general per la ciutat ha disminuït, el fet de disposar 
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de les bases de dades i el prestigi creat en el moment de la 

celebració dels Jocs suposa un avantatge important. 

 

Els canvis més destacats en comunicació és el projecte, sota 

l’impuls de l’àrea de comunicació de l’Ajuntament de Torí, de crear 

un Pla Estratègic de Comunicació que serveixi per valoritzar 

l’herència que els diferents esdeveniments, especialment les 

Olimpíades, han deixat a Torí. 

 

Així mateix, s’està treballant de cara a no promocionar únicament el 

centre, sinó també la perifèria de la ciutat. Després dels intents 

realitzats amb motiu del look of the city, present a tota la ciutat, 

actualment la promoció s’ha reforçat amb la inclusió d’equipaments 

com les dues Fundacions artístiques (Sandreto Re Rebaugio i 

Merz), així com la celebració d’actes puntuals fora del centre 

(Traffic, Luci d’Artista). En aquestes zones es prioritzar el públic 

concret abans que el general, però es tracta d’un bon primer pas. 

 

Igualment, també se seguirà treballant en les actuacions de 

valorització del patrimoni heretat de la celebració dels Jocs. En 

aquest sentit, seran especialment visibles les actuacions a nivell 

d’universitat, que han de permetre aprofitar l’augment espectacular 

que hi ha hagut en el número de places en residències d’estudiants, 

que han passat de 1.000 a 2.500, per la incorporació d’algunes de 

les antigues Viles Olímpiques al sistema. 

 

Per últim, el gran repte de la ciutat serà saber gestionar 

correctament, tot i les pressions existents per manca de pressupost, 

tot el patrimoni que ha generat la ciutat en els últims anys: cultural, 

urbanístic, residencial, esportiu i d’imatge. Només així 

s’aconseguirà que els Jocs Olímpics produeixin un benefici que 

vagi més enllà dels purament puntuals per passar a ser amplis i 

perennes. 

 

Bibliografia i altres fonts 
 
AA. VV. (2002) Le olimpiadi a Torino. Analisi e valutazione dei 

problemi commesi all’incontro domanda – offerta del mercato del 

lavoro, con relazione alle olimpiade del 2006 Roma, Italialavoro 

Document mecanografiat 

Ambiente 2006 (2004) Rapporto di Sostenibilità 2003 Torino, 

TOROC 

Ave, Gastone & Corsico, Franco (1994) Marketing urbano in Europa 

Torino, Torino Incontra 

Benicasa, Gloria (ed.) (2007) Attività Internazionali della Città di 

Torino. Rapporto Annualle 2006 Torino, Città di Torino 

Bertone, Stefano & de Giorgis, Luca (2004) Il libro nero delle 

olimpiadi di Torino 2006 Genova, Fratelli Frili editori 

Bobbio, Luigi; Guala, Chito (ed.) (2002) Olimpiadi e grandi eventi. 

Verso Torino 2006 Roma, Carocci editore 

Bondonio, Piervincenzo; Dansero, Egidio & Mela, Alfredo (2006) 

Olimpiadi, oltre 2006 Torino, Carocci editore 



 721 

Castellani, Valentino (dir.) (2005) Italyart. Cultural Olympiad – 

Olimpiadi della cultura Torino, Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali – Città di Torino – Provincia di Torino – Regione 

Piemonte 

Castellani, Valentino (dir.) (2006a) Passion live here. Portrait XX 

Giochi olimpici invernali Torino 2006 Torino, TOROC 

Castellani, Valentino (dir) (2006b) Relazione finale. XX Giochi 

olimpici invernali Torino 2006 Torino, TOROC 

Catalano, Sonia & Arresta, Domenico (2005) La trasformazione 

materiale e immateriale del territorio in vista dei giochi olimpici 

invernali torino 2006. lo stato dell’arte ad un anno dei giochi 

Working paper núm. 2/2005 www.omero.unito.it (05/12/2006) 

Ciampi, Benedetta; Feola, Giuseppe & Rivellino, Paolo (2006) 

Rapporto di sostenibilità_2006. XX Giochi Olimpici Invernali 

Torino 2006 Torino, Ambiente 2006 – UNEP 

Cohn; Wolfe & Petrazzini, Erica (coord.) (2006) Rapport de 

candidature XX Jeux Olympiques d’Hivern Torino 2006 Torino, 

Torino 2006 

Dansero, Egidio; Mela, Alfredo; Segre, Ana (2003a) "L'eredità 

olimpica di Torino 2006: Informazione, ambiente, territorio" 

Sociologia e Ambiente. Atti del IV Convegno nazionale dei 

sociologi dell'ambiente. Torino 19 - 20 setembre 

Dansero, Egidio; Mela, Alfredo & Segre, Anna (2003b) Eredità 

olimpica, informazione e sviluppo locale. Un’indagine sulla 

pregettualitá attorno a Torino 2006 Torino, Torino Incontra – 

Omero, Università di Torino 

De Magistris, Alessandro (dir.) (2004) Secondo rapporto triennale. 

Scenari per il Piemonte del duemila. Considerazioni sull’impatto 

socioeconomico e territoriale dei giochi del 2006 Torino, Instituto 

di ricerche economica sociali del Piemonte 

Del Corpo, Barbara (2004) “Le voci del dissenso: olimpiadi e 

movimenti” a Segre, Anna & Scamuzzi, Sergio Aspettando le 

Olimpiadi. Torino 2006. primo rapporto sui territori olimpici Roma, 

Carocci editore 

Filippi, Marco & Mellano, Franco (2004) Agenzia per lo svolgimento 

dei XX giochi Olimpici Invernali Torino 2006. 1. Progetti Milano, 

Electa  

Fondazione Fitzcarraldo (2006) 2005 Relazione annuale Torino, 

Osservatorio Culturale del Piemonte 

Gramellini, Massimo; Pasini, Giorgio & Vanetti, Flavio (2005) 

Preview. Anticipation of an Italian Olympics Torino, TOROC 

Grimaldi, Marco (2007) “Bilancio Cultura” CittAgorà. Periodico del 

Consiglio comunale di Torino núm. 57, any IV 

Guala, Chito (2004) “Olimpiadi e grandi eventi: Torino 2006. 

Problemi di monitoraggio e gestione della eredità olimpica a 

Imbesi, Paola Nicoletta Governare i grandi eventi. L’effetto pulsare 

e la pianificazione urbanistica Roma, Gangeni editore 

Guala, Chito (2006) “Guardare avanti: problemi, fiducia e attese 

nella popolazione di Torino” a Bondonio, Piervincenzo; Dansero, 

Egidio & Mela, Alfredo Olimpiadi, oltre 2006 Torino, Carocci 

editore 



 722 

Guerra, Remo (2007) “Bilancio 2007: risparmiare salvaguardando il 

welfare” CittAgorà. Periodico del Consiglio comunale di Torino 

núm. 57, any IV 

Martina, Anna (2006) Comunicare la città. Il caso di Torino olimpica 

Milano, Bruno Mondadori 

Moretti, Alessandro (1999) “I grandi eventi sportivi internazionali: 

una occasione per lo sviluppo del turismo” Rivista Geografica 

Italiana Any CVI, núm. 4 pàg. 525 - 550 

Ocelli, Sylvie (2000) Le olimpiadi del 2006: un evento speciale per 

favorire l’innovazione del sistema Piemonte Torino, Ires Piemonte 

Document Mecanografiat 

TOROC (2005a) Welcome to Torino 2006. Bienvenue à Torino 

2006 Torino, TOROC 

TOROC (2005b) Torino 2006. Un gran evento sportivo, un gran 

evento culturale. Torino, TOROC 

TOROC (2005c) Olimpiadi della cultura Torino, TOROC 

 

Torino 2006 (2006) Passion lives here 10 febbraio 2006. 

Programma Ufficiale cerimonia di apertura dei XX Giochi Olimpici 

Invernali Torino, Torino 2006 

TOROC (2003) Torino Citta delle Alpi Torino, TOROC Document 

pormocional 

TOROC (2004) Voglia di Olimpiadi? Torino, TOROC Document 

promocional 

TOROC (2004) Diventa volontario Torino, TOROC Document 

promocional 

TOROC (2004) Scopri un’emozione senza tempo Torino, TOROC 

Document promocional 

TOROC (2004) Il sistema Olimpico Torino, TOROC Document 

promocional 

TOROC (2006) Olimpiadi della Cultura Italyart Torino, TOROC 

Document promocional 

Turismo Torino (2007) Torino. Eventi febbraio/maggio 2007 Torino, 

Turismo Torino. Document Promocional 

 

www.torino2006.org (consultat diverses vegades entre 2004 i 2006) 

www.metrotorino.it (20/02/2007) 

www.agenziatorino2006.it (14/03/2007) 

www.regione.piemonte.it/to2006/struttura/index.htm (14/03/2007) 

www.chessolympiad-torino2006.org (22/03/2007) 

www.escrime-torino2006.com (22/03/2007) 

www.universiadetorino2007.org (22/03/2007) 

www.uia2008torino.org (22/03/2007) 

www.creo.to.it (29/03/2007) 

www.omero.unito.it (29/03/2005) 

www.fondazionecrt.it/paralympics/it/ (05/07/2007) 

www.universiadetorino2007.org (05/07/2007) 

nolimpiadi.8m.com (05/07/2007) 

 

Entrevista amb Lucia Bethetini. Imatge i loock Torino 2006. 

12/01/05



 723 

 

 

 

  

Els orígens de la World Design Capital (WDC) es remunten al 

primer Pla Estratègic de la ciutat, que presentava com un dels seus 

principals objectius la promoció de Torí com a ciutat del disseny. 

Aquesta estratègia va portar a que la ciutat entrés en contacte amb 

l’International Council of Societies of Industrial Design (ICSID), que 

havia iniciat un concurs internacional per tal de decidir 

l’emplaçament de la seva secretaria general. Finalment la capital 

elegida va ser Montréal. Ara bé, l’alt interès despertat per aquest 

concurs va portar la ICSID a proposar la creació d’un esdeveniment 

itinerant sobre el tema del disseny: la World Design Capital. 

  

Així, el 30 de setembre de 2005, l’ICSID va designar la ciutat de 

Torí com a primera seu de la World Design Capital. 

Significativament, però, la presentació pública es va fer el 13 de 

febrer de 2006, en plens Jocs Olímpics. 

 

Aquesta primera convocatòria va ser concebuda com una 

experiència pilot, motiu pel qual es va elegir Torí, sense competició 

prèvia, tot basant-se en el fet que la ciutat havia quedat segona en 

la competició per a la secretaria general i s’havia mostrat 

interessada en acollir l’esdeveniment. 

 

 

Entre les condicions que es van imposar a Torí, hi havia la de crear 

una oficina pròpia que gestionés la celebració per a, d’aquesta 

manera, tenir un interlocutor únic en la preparació de 

l’esdeveniment. A juny de 2007 l’oficina responsable de la 

preparació de l’any estava formada per 10 persones. A més 

d’aquesta oficina, existia un Comitè organitzador que decidia les 

activitats que es portarien a terme. Aquest Comitè estava format 

per l’ajuntament i la província de Torí, la regió Piemont, la Cambra 

de Comerç, la Compagnia di San Paolo i la Fondazione CRT, 

l’Associazione per il Disegno Industriale, el Politècnic i la Università 

degli Studi di Torino. Igualment també existia un Comitè científic de 

seguiment. 

 

L’Any del Disseny es plantejava amb quatre grans fases, cada una 

d’elles dirigides a un sector concret del món del disseny. Cada fase 

comptava amb un esdeveniment far i una gran exposició. Aquestes 

quatre parts són: 

WORLD DESIGN CAPITAL (WDC) T10 
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- “Disseny públic” dirigida al gran públic, principalment amb 

actes de carrer, entre ells la celebració del Cap d’any. 

- “Empreses”, dirigida principalment a debatre entorn a com 

finançar el disseny o problemes de registre de determinats 

dissenys, així com a mostrar els impactes del disseny en la 

vida quotidiana. Igualment incloïa una sèrie d’actuacions 

dirigides a “educar el disseny”. 

- “Formació”. Coincidint amb la celebració del Congrés 

Mundial d’Arquitectura. Aquesta fase es pretenia dirigir a un 

públic especialitzat, però ampli. Per aquest motiu es va 

establir una política de preus assequibles per tal de facilitar 

l’accés dels estudiants al Congrés. En aquest sentit s’ha de 

destacar que en la tradició italiana els arquitectes han tingut 

una paper rellevant en la difusió del disseny. 

- “Institucions”. Etapa dedicada a les polítiques culturals o 

industrials. Aquesta etapa actuaria com a conclusions del 

l’Any.  

 

La intenció era que els actes se centressin a Torí, però incloent tot 

el Piemont. A més, en el cas de Torí, es pretenia que les 

celebracions es repartissin per tota la ciutat, encara que es veia 

inevitable que els espais centrals tinguessin un major 

protagonisme. 

 

Pel que fa a promoció, a juliol de 2007 la WDC estava treballant en 

l’etapa de recopilació de propostes i tancament del calendari. 

Aquesta etapa no ha estat oberta a tota la ciutadania, si no que s’ha 

centrat, únicament, en aquells sectors de la població que treballen 

de forma més clara en temes relacionats amb el disseny. En aquest 

sentit destaquen dues trobades realitzades, a Torí i Milà, amb 

empreses de camps afins al disseny. Igualment s’han realitzat 

trobades amb comerciants i dissenyadors del territori en vistes a 

col·laborar en la creació dels aparadors de la campanya nadalenca. 

Els artesans també havien estat contactats.  

 

Estava previst que a la tardor del 2007 s’iniciés la promoció 

pròpiament dita de l’esdeveniment. Per aquest motiu, sempre a 

juliol de 2007, la Capitalitat del Disseny no era un esdeveniment 

excessivament difosa entre els torinesos, tot i algunes iniciatives ja 

realitzades, com l’aparició de publicitat relativa a la celebració a la 

portada de les pàgines grogues italianes (per primer cop en la 

història) o la inclusió de notes sobre la importància del disseny al 

diari La Stampa.  

 

Es preveia que la comunicació de la WDC passés a través de 

diversos canals. A finals de 2007 es començaria a realitzar la 

comunicació a nivell de ciutat de Torí i regió Piemont i en paral·lel 

es realitzaria una campanya publicitària durant el mes de setembre, 

bàsicament, a nivell italià. Aquesta campanya es reforçaria, durant 

el 2008, amb la presència de diverses activitats organitzades per la 

WDC a les principals ciutats italianes. Cal destacar en aquest punt, 

molt especialment, la col·laboració que es pretenia que existís amb 
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la ciutat de Milà. La voluntat era realitzar un esdeveniment amb una 

visió nacional. A escala internacional s’aspirava a passar, 

majoritàriament, a través de la premsa i la presència puntual, amb 

estands, a deu ciutats mundials, entre elles Nova York o Barcelona 

(durant el Sonar 2007). Igualment es pretenia utilitzar la 

infraestructura del Congrés Mundial d’Arquitectura per comunicar a 

l’exterior la celebració de la Capitalitat del Disseny. 

 

Entre els elements que destacaven, a juliol de 2007, de la 

comunicació de la WDC figuraven la decisió d’encarregar el 

material promocional a diversos artistes, amb l’única condició 

d’haver d’utilitzar, obligatòriament, una gamma del color verd per 

crear el suport. Aquest fet suposa, si més no, una novetat respecte 

a altres esdeveniments que utilitzen només un determinat 

“pantone”. Amb aquesta aposta es pretén evitar que la comunicació 

de l’esdeveniment, que durarà tot un any, cansi la població. 

 

Per crear la WDC els responsables de Torí han estudiat diversos 

tipus de celebració, com exposicions relacionades amb el disseny o 

activitats de llarga durada, com les capitals europees de la cultura o 

les exposicions universals. Concretament els responsables de la 

WDC afirmen que en el camp de la comunicació s’ha pres com a 

model la Capital Europea de la Cultura de Gènova 2004 així com, 

en menor part, l’Any del Disseny de Barcelona 2003. Igualment 

s’han basat en l’experiència torinesa en la organització dels Jocs 

Olímpics d’hivern del 2006.  

 

 
Imatge 176.- Dos exemples del material editat per la celebració, amb 
l’emblema “flexibility, the way we change” (en anglès a l’original) (font: 
col·lecció personal de l’autor) 
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En aquest sentit, els Jocs Olímpics es van veure com una 

oportunitat per a promocionar la WDC. La celebració dels Jocs va 

ajudar a projectar la WDC, tant a nivell internacional com a nivell 

local. De fet, fins a un cert punt, la WDC és la continuació de 

“l’esperit” iniciat el 2006, que ha de continuar l’any 2011 amb la 

celebració dels 150 anys de la unitat d’Itàlia. 

 

Un element destacat de la celebració és que a diferència de molts 

altres esdeveniments, la WDC en cap moment apunta una xifra de 

visitants. Aquest fet garanteix una menor pressió, que pot suposar 

una lectura més positiva dels resultats finals. 

 

Pel que fa referència al pressupost de l’esdeveniment, a manca de 

xifres finals, a juliol de 2007 es calcula que seria d’entorn els 10 

milions d’euros per a funcionament i comunicació, als quals s’hi 

haurien d’afegir altres aportacions externes per als actes. 

 

No està previst que un cop finalitzat l’esdeveniment continuï 

existint, almenys com a tal, una estructura que reculli el testimoni 

de la celebració. Ara bé, entre les herències que la celebració de 

l’Any podrien deixar a Torí figura un Design Center, actualment en 

construcció i l’impuls que es vol donar a Torí com a ciutat de 

referència del made in Italy. Finalment, també es treballa amb la 

voluntat de deixar en herència un “saber fer” per a l’administració 

pública d’ús del disseny en les actuacions diàries. En aquest sentit 

es treballa, per exemple, en un projecte de serveis per a gent gran i 

persones disminuïdes per demostrar com el disseny pot ajudar en 

la vida quotidiana dels ciutadans. 

 

Bibliografia i altres fonts: 
 

Associazione Torino Internazionale (2005) Torino in ten stories. 

Oficially presented at ICSID XXIV General Assembly Torino, 

Associazione Torino Internazionale 

Ratto, Simona (coord.) (2007) Torino & Peimonte City & Design 

Report 2007 Torino, Umberto Allemandi & C. – Regione Piemonte 

Tedesco, Giuliano (ed.) (2007) World design capital Torino 2008 

Torino, World Design Capital 

Torino 2008 World Design Capital (2007) Flexibility the way we 

change Torino, Torino 2008 World Design Capital Document 

policopiat 

 

www.worlddesigncapital.com (22/06/07) 

www.torinoworlddesigncapital.it (22/06/07) 

www.icsid.org (22/06/07) 

www.uia2008torino.org (22/06/07) 

 

Entrevista amb Paola Zini. Directora. World Design Capital. 

14/06/07 
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La celebració dels 150 anys de la Unitat d’Itàlia és el gran 

esdeveniment futur en què treballen actualment les diverses 

institucions torineses. Aquest projecte es legitima en el fet que Torí 

va ser la primera capital del regne unificat d’Itàlia, concretament del 

1861 al 1865, abans de cedir el títol primer a Florència i 

posteriorment, a partir de 1870, a Roma. 

 

La celebració té les seves bases en el Pla Estratègic de la ciutat, 

que establia en els seus orígens la necessitat de coronar la 

transformació de la ciutat en el període 2000 – 2010 per un gran 

esdeveniment. Per preparar-se per a aquest objectiu els 

responsables de la ciutat van decidir, per guanyar experiència, 

presentar la seva candidatura als Jocs Olímpics de 2006, guanyant-

los contra tot pronòstic. Aquest fet va generar la idea de crear un 

nou esdeveniment que servís de culminació a la transformació de la 

ciutat, al mateix temps que rendibilitzava les inversions realitzades 

l’any 2006.  

 

El juliol de 2005 es va començar a treballar per organitzar 

l’Exposició Universal de 2015. El projecte preveia la construcció, 

entorn al parc Stura, al nord de la ciutat, d’un nou barri basat en l’ús  

 

 

de tecnologia de l’hidrogen com a element innovador del conjunt. 

Determinats agents apunten que es tractava d’una operació 

clarament inspirada en la que es va portar a terme a Barcelona amb 

motiu del Fòrum Universal de les Cultures del 2004. Aquest 

projecte, però, es va abandonar per problemes de calendari lligat a 

les dificultats per aconseguir els terrenys en què s’implantaria.  

 

La decisió del consell de ministres del 27 d’octubre de 2006, de 

situar Milà com a candidata italiana a l’Exposició Universal del 

2015, va fer que el projecte s’abandonés. No obstant, és 

interessant ressaltar que Torí va arribar a apuntar la possibilitat de 

presentar una candidatura que agrupés tot el nord-oest italià. 

Finalment aquesta candidatura també va ser descartada. En 

conseqüència, els responsables de Torí van decidir apostar 

clarament per la celebració dels 150 anys de la Unitat d’Itàlia, com 

esdeveniment culminant de la transformació de la ciutat.  

 

Tot i l’existència d’altres ciutats candidates a la celebració (sobretot 

Roma), la ciutat de Torí insisteix en què ha de ser ella la candidata, 

CENTOCINQUANTENARIO 
DELL’UNITA D’ITALIA 

T11 
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donat que “la història ja va elegir Torí com a primera capital d’Itàlia”. 

Per aquest motiu la ciutat, la regió i la província ja treballaven en el 

programa, sense que el juliol de 2007, moment de realitzar la 

recerca, hi hagués cap implicació oficial estatal. Ara bé, tot sembla 

indicar que finalment existiran diverses celebracions repartides pel 

territori italià, tot i que es donarà un paper prioritari a Torí, un rol 

important a Florència i Roma (les altres dues ciutats que han estat 

capitals italianes) i que deu ciutats més (les capitals preunitàries) 

acolliran algun tipus d’acte. 

 

La celebració del 2011 havia de recollir la tradició d’aquest tipus de 

celebracions que té Torí, que ja havia organitzat una Exposició 

Internacional l’any 1871, amb motiu de l’obertura del túnel del 

Frejus, l’Exposició General Italiana de l’any 1884, l’Exposició 

Nacional de 1898, una exposició sobre l’art nouveau l’any 1902, el 

Cinquantenari d’Itàlia (celebrat amb una Exposició Universal que va 

tenir lloc el 1911), una Exposició Internacional sobre l’Esport el 

1955 i el Centenari d’Itàlia (Exposició Internacional Italia’61), 

celebrada el 1961. 

 

Cal apuntar que aquest esdeveniment no precisa d’un procés de 

candidatura, ja que es legitima en la història. Aquest fet suposa que 

l’esdeveniment és menys còmode, ja que a diferència dels Jocs 

Olímpics, on si es guanyava ja es tenia el pressupost quasi 

assegurats (per tal de presentar una candidatura l’Estat ha d’avalar 

un seguit d’inversions), en aquest cas no passa el mateix. 

 

 

Imatge 177.- Cartell premonitori editat amb motiu de la clausura a Torí 
d’Italia 61. En ell se citava la ciutat per a les celebracions dels 150 anys 
que, com sembla que passarà, hauria d’acollir Torí l’any 2011 (Font: Italia 
CentoCinquanta, contraportada) 
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Les primeres discussions per a la celebració de 2011 van començar 

entorn als anys 2001 i 2003, quan es va firmar un primer conveni 

entre les vuit províncies del Piemont per organitzar diversos actes 

de preparació. Ara bé, aquests projectes van quedar eclipsats per 

l’organització dels Jocs, que va aconsellar esperar el seu 

acabamanet per a tirar endavant el nou projecte (L’Eau vive & 

Comitato Giorigio Rota, 2007). Igualment, la possibilitat de celebrar 

una Exposició Universal l’any 2015 va deixar en estat latent el 

projecte del 2011. 

 

La reactivació del projecte es va produir a partir de 2007. El Comitè 

torinès per a la preparació de la celebració es va crear oficialment 

el 7 de maig de 2007 i la primera reunió va tenir lloc el juny del 

mateix any. L’ens promotor de la celebració, conegut com Italia 

150, està format per la Regió, la Província i l’Ajuntament de Torí, la 

Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, la Cambra de 

Comerç, Indústria, Artesanat i Agricultura, Unioncamere Piemonte i 

les quatre universitats del Piemont (Politècnic i Universitat de Torí, 

Universitat del Piemont Oriental i Universitat de Ciències 

Gastronòmiques). 

 

Aquest era l’únic ens format, ja que el Comitè nacional que havia de 

coordinar les diverses seus de les celebracions no s’havia 

constituït. Aquesta situació recorda la de la celebració d’Itàlia’61, el 

Comitè nacional de la qual es va formar el 1959. Igualment s’espera 

que l’Estat aprovi una llei que faci de la celebració un “gran 

esdeveniment” i que obri les portes al patrocini estatal i sobretot, 

incentivi la participació del sector privat.  

 

Concretament, la proposta amb què es treballa a mitjans de 2007 

consistia en localitzar la celebració en tres grans àrees. La Reggia 

de Venaria, que acolliria l’espai dedicat al passat, amb zones on es 

tractaria la història, l’art i la ciència. L’àrea de Spina 2 (centre de 

Torí) que acolliria la representació del present, amb tres espais 

dedicats a temes culturals amb un cert grau d’especialització 

(democràcia, espiritualitat i convergència entre ciències i 

humanitats) i dos espais dedicats a seus operatives de caràcter 

popular (esports i espectacles). Finalment l’espai dedicat al futur es 

localitzaria entorn a la zona sud de la ciutat (Mirafiori) i a l’oest 

(Alenia) i se centraria en els aspectes que marca el setè programa 

marc de la Unió Europea (2007 – 2013) de construcció de l’Europa 

del Coneixement. Igualment, està previst portar a terme tot un 

seguit d’activitats en diversos punts del territori del Piemont. 

 

En la preparació de la celebració hi treballaven a principis de 2007 

tres persones, que estava previst que augmentessin a set a finals 

de 2007. La intenció és organitzar una estructura lleugera, entorn a 

les vint persones, per gestionar la celebració.  

 

El pressupost total de l’esdeveniment amb què s’especulava a 

mitjans de 2007 se situava entorn als 500 milions, dels quals 300 

aportats per l’Estat a partir de l’any 2008. A més, es preveien unes 
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inversions complementàries de 1’7 bilions d’euros, pels quals 

s’havia demanat finançament estatal per valor de 622 milions 

d’euros. La resta de 1’1 bilions els aportarien les administracions 

locals, provincials i regionals, així com els patrocinadors. 

 

En el cas concret de les inversions situades a Torí (inclosa també 

Venaria Reale), el pressupost sol·licitat per l’ajuntament a l’Estat 

era de 274 milions d’euros, per una inversió total de 900 milions, 

540 dels quals destinats a obra pública (dades encara provisionals). 

 

Està previst que la celebració tingui lloc entre el 17 de març i el 31 

d’octubre de 2011, encara que inicialment s’havia apuntat com a 

data de finalització el 10 o el 31 de gener de 2012. La idea és dividir 

la celebració en tres grans moments: de març a juny se centrarà en 

la celebració institucional, l’estiu serà l’època dedicada al gran 

públic amb un predomini dels esports i els espectacles i l’última 

etapa, a la tardor, que tindrà un caràcter més reflexiu. 

 

Cal destacar que el Comitè organitzador dels 150 anys de la Unitat 

d’Itàlia es va formar a posteriori de la desaparició del Comitè 

Organitzador dels Jocs Olímpics. Per aquest motiu els camps de 

col·laboració van ser limitats. Tot i aquest fet, hi ha dos grans 

camps en què el Comitè del 2011 ha aprofitat l’experiència del 

TOROC. D’una banda, la relació existent amb els espònsors. De 

l’altra, les relacions amb la fundació postolímpica, encarregada 

d’atreure els esdeveniments esportius que se celebraran el 2011 i 

de la cessió d’algunes infraestructures olímpiques que actuaran 

com a seu. 

 

Comunicació 

 
De cara a la preparació de l’esdeveniment està previst 

desenvolupar determinats actes durant els dos anys anteriors a la 

inauguració. La voluntat és centrar el 2009 en la visita al passat, el 

2010 en la discussió del present i el 2011 en l’experiència del futur.  

 

Així, l’inici de les activitats de promoció de la celebració es durà a 

terme l’any 2009, amb l’organització de la primera edició de la 

Biennal de la Democràcia, fòrum de debat entorn a la política i la 

convivència civil. El fet que s’esperi a aquesta data per iniciar la 

promoció de l’esdeveniment es deu a la voluntat que els actes del 

2011 no facin ombra a la celebració de la World Design Capital, 

prevista per l’any 2008. 

 

Concretament la comunicació de l’esdeveniment es realitzarà en 

diverses fases. En una primera, iniciada a principis de 2007, 

passarà majoritàriament a través d’internet. Posteriorment es 

preveu iniciar, el 2008 i 2009 una campanya dirigida al públic 

escolar de tota Itàlia. Entre 2009 i 2010, un cop el programa tancat i 

la World Design Capital finalitzada, es realitzarà la difusió a nivell 

nacional i internacional, que s’accentuarà a partir de 2010 amb 

l’inici de la venda dels bitllets d’entrada.  
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Imatge 178.- Captura de la pàgina web de l’esdeveniment (14/10/08). Fins 
a la clausura de la World Design Capital del 2008 aquest serà l’únic 
instrument promocional de l’esdeveniment. La raó és evitar una possible 
competència entre els dos esdeveniments. 
 

Tot i aquest fet, en el moment de realitzar la recerca, ja estaven en 

marxa algunes de les actuacions:  

- Presentacions a l’estranger 

- Conferències de premsa 

- Creació d’un paquet turístic que permeti visitar les tres 

capitals històriques italianes en una setmana (Torí, 

Florència i Roma) 

 

 Públic de la celebració 

  

Les previsions de visitants de la celebració es basen en els 

anteriors esdeveniments: l’Exposició de 1911, que va rebre set 

milions de visitants i Itàlia’61, que en va rebre sis. Per a les 

celebracions de 2011 s’esperen uns 6 milions de visitants en totes 

les seves seus. D’aquests visitants es preveu que el 13% seran 

habitants de la província de Torí, un 44% de la regió nord-oest 

italiana i un 24% de la resta d’Itàlia. El 18% restant serien 

estrangers, especialment francesos i alemanys. 

 

En referència al públic de la celebració és interessant assenyalar 

que la mostra es dirigeix de forma exclusiva a un públic “italià”. Ara 

bé, per públic italià no s’entén únicament els habitants de la 

península i les illes. La definició amb què treballen els organitzadors 

és la de 150 milions d’italians. Aquesta xifra és la suma de tres 

categories: les persones de nacionalitat italiana (s’apunta que 59 

milions el 2011), els ciutadans d’origen italià residents a l’estranger i 

els “nous italians”, aquells ciutadans procedents de l’immigració 

residents a Itàlia. Finalment també es vol arribar a tots aquells 

“apassionats” d’Itàlia.  
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Distribució espacial 

 

La intenció de les celebracions dels 150 anys de la Unitat d’Itàlia és 

que, a diferència del que va passar durant els Jocs Olímpics, tota la 

regió en sigui efectivament protagonista. Per aquest motiu s’ha 

creat el projecte “150 paisatges per al 150 aniversari”, que inclou 

espais de tot el Piemont. Aquestes 150 actuacions, de diferent 

importància, s’agrupen sota tres grans temes: el passat, el present i 

el futur.  

 

Els paisatges del passat s’agruparan en diversos eixos: 

- El centre històric de Torí i el circuit de les residències 

Sabaudes 

- Els museus històrics 

- Les Col·leccions d’art antic 

- Forts i castells 

- Llocs de l’espiritualitat 

- Vil·les i palaus nobles 

 

Els paisatges del present corresponen a: 

- Els llocs de formació 

- Nous espais per als grans esdeveniments d’oci i esport 

- Els museus d’art modern i contemporani 

- Els museus de ciències i tècniques 

- Muntanyes i llacs 

 

Finalment, el paisatge del futur s’articularà entorn a: 

- Àrees industrials en transformació 

- Spina due 

- Els espais de producció de qualitat 

- Nous parcs per a Torí 

 

Temàtica 

 

Pel que fa a les temàtiques de la celebració s’han agrupat en 15 

grans eixos temàtics organitzats, al mateix temps, en les mateixes 

tres àrees que els paisatges: present, passat i futur. A més, per 

cada un dels eixos s’han delimitat una sèrie de seus susceptibles 

de correspondre amb el discurs presentat. La renovació d’aquestes 

seus, sempre en una visió d’ús més enllà del 2011, és un dels 

elements claus de la celebració. 

 

Així, el passat es representa a través de la visita a llocs amb una 

importància en el camp de la història, de l’art i de la ciència. La 

voluntat és transformar la visita a Centres i monuments en un 

“viatge a través del temps” via una participació lúdica en els 

esdeveniments. El públic objectiu d’aquest eix seran els nens i els 

joves en edat escolar. Es preveu crear tres grans grups: 

- Història de la societat 

- Història de l’art 

- Història de la ciència 
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El present estaria representat per un seguit de debats, adreçats 

majoritàriament als joves, sobre diversos temes d’actualitat (la 

representativitat, el desenvolupament i la laïcitat, entre altres). Per 

aquets motiu es pretén que la seu d’aquesta segona àrea temàtica 

siguin pròpiament les universitats. Els grans eixos d’aquesta àrea 

seran: 

- La democràcia 

- La ciència i la cultura humanística 

- L’espiritualitat 

- Els espectacles 

- L’esport 

 

Finalment, pel que fa al futur, es pretén que giri entorn al lema 

“experimenta”. Es preveu que aquesta actuació estigui en sintonia 

amb l’estratègia de Lisboa, que aspira a transformar l’economia de 

la Unió Europa en la més competitiva i dinàmica del món l’any 

2010. Aquesta àrea temàtica girarà entorn a una sèrie d’eixos: 

- La recerca científica 

- La producció cultural 

- La producció innovadora 

- El medi ambient / l’energia 

- La salut i seguretat 

- La mobilitat 

- La gastronomia 

 

Ara bé, d’aquesta multitud de projectes, els més importants i ben 

definits es troben a Torí o a la seva àrea més immediata: 

- Recuperació de la Reggia de Venaria Reale (en curs) 

- Diferents actuacions a la Spina 2 per transformar-la en la 

nova zona de centralitat de la ciutat. Concretament es 

preveu l’ampliació de la seu de la Universitat Politècnica (en 

curs), la renovació de les antigues oficines de reparacions 

ferroviàries (ex Officine Grandi Riparazione), la 

transformació de l’antiga presó (ex carceri delle Nuove) i la 

construcció d’una nova biblioteca. 

- Creació d’un nou Centre de disseny a Mirafiori (en curs). 

- Renovació de l’antiga fàbrica Alenia, amb habitatge, 

oficines, comerç i un museu aeroespacial. 

- Creació dels nous parcs Dora i Stura. 

 

Per tant, tot i la voluntat d’organitzar actes repartits per tota la regió, 

per compensar la centralització que els Jocs Olímpics van tenir a la 

ciutat de Torí i les valls olímpiques, és indubtable que es donarà un 

rol major a les obres de Torí. Aquesta apreciació es reforça si es té 

present que, a més, està previst aprofitar diferents espais creats per 

empreses privades, novament tots ells a Torí ciutat o al seu voltant: 

- Nova estació de Porta Susa, destinada a ser la principal de 

la ciutat (en curs) 

- Centre direccional del banc Intesa San Paolo (primer banc 

italià) 

- Centre direccional de la regió Piemont  
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- Nova facultat de jurisprudència i ciències polítiques (en curs) 

- Pol de la facultat científica a Grugliasco  

- Bypass verd 

 

Situació l’any 2007 

 

Entre els principals punts que a mitjans de 2007 queden pendents 

de tancar hi ha el de com s’articularà la celebració a nivell nacional. 

Inicialment, des de Torí, s’havia apostat per celebrar actes a les 

ciutats que han estat capitals d’Itàlia: Torí, Florència i Roma, 

sempre que Torí fos la seu principal. Ara bé, posteriorment, com ja 

hem dit, el govern estatal va apuntar la possibilitat d’estendre 

aquestes celebracions a “altres ciutats amb una importància 

destacada en el procés de la Unió”, frase que a la pràctica obria la 

porta a totes les ciutats.  

 

A juny de 2007 sembla ser que l’aposta és realitzar un 

esdeveniment nacional extens, amb les celebracions centrals a 

Torí. Concretament s’apunta que Torí serà la seu central de la 

celebració i rebrà un 30% del pressupost que s’hi destini. Aquesta 

proposta del govern italià, sempre i quan els recursos siguin 

suficients i la ciutat tingui un paper predominant, es veu bé des de 

Torí, ja que es considera que la celebració a tota Itàlia ajudarà a 

difondre els actes de la ciutat torinesa. A 2007, però, únicament la 

ciutat de Torí tenia un calendari d’activitats previstes per a l’any 

2011. 

Conclusions 

 

A grans trets, el que es pretén amb la celebració dels 150 anys de 

la unitat d’Itàlia és desbloquejar certs projectes que no es van poder 

realitzar a temps (o van faltar els recursos econòmics) amb motiu 

dels Jocs Olímpics. Entre les principals d’aquestes actuacions hi ha 

la nova biblioteca central de Torí i la recuperació dels antics tallers 

de reparacions ferroviàries. Dos grans espais veïns situats al costat 

de la Spina central. 

 

Així, la celebració dels 150 anys de la Unitat d’Itàlia no deixa de ser 

un cert tancament d’un cicle iniciat als anys vuitanta; s’espera que 

l’any 2011 la gran majoria de les accions pensades als anys 

vuitanta i planejades amb motiu dels Jocs Olímpics puguin 

finalment inaugurar-se.  

 

En el cas de les celebracions del 2011 es treballa perquè el sistema 

museístic i patrimonial tingui un protagonisme important. En aquest 

sentit, és significatiu el nom que van agafar dues àrees de 

l’ajuntament de cara a la preparació de dos grans esdeveniments. 

D’una banda l’actualment conegut com a Direzione Comunicazione 

Strategica, turismo e Promozione della città era conegut sota el 

nom de Servizio Centrale Comunicazione, Olimpiadi e Promozione 

della Città durant els preparatius dels Jocs. En canvi, per als 

preparatius dels 150 anys de la Unitat d’Itàlia, l’àrea que el gestiona 

(i que ha adaptat el nom) ha estat la de cultura. A finals de 2006 el 
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responsable de l’àrea es presentava com a “assessore alla cultura 

e al 150° dell´Unità d´Italia ”. 

 

Ara bé, en línies generals, entre les novetats més destacades que 

suposa la celebració dels 150 anys de la Unitat d’Itàlia figura el fet 

que per a aquest gran esdeveniment no es demana cap tipus 

d’actuació infraestructural nova, sinó que totes les actuacions són 

de caràcter cultural (excepció feta dels dos parcs previstos que, tot i 

això, també es podrien englobar dins de la cultura), al mateix temps 

que la majoria d’actuacions passen per la renovació d’edificis i no 

per la nova construcció. Una mostra de les noves tendència a la 

reutilització dels grans esdeveniments. 
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Localització:   Torino – centre 

Temàtica:   Antiguitats egípcies  

Propietari:    Estat 

Tipus explotació:   Fundació  

Gestor:  Compartida entre Estat i altres agents 

(públics i privats) 

Número de treballadors:  - 

Pressupost (2005):   - 

Autofinançament  - 

Tarifes (2006):  6’5€ 

Horaris obertura:   11 hores diàries 6 dies a la setmana 

Visitants anuals   1997 302.000 

1999 316.844  

2001 306.722 

    2003 298.974 

    2004 319.166 

    2005 286.296 

    2006 529.911  

Procedència:   - 
 

 

 

FONDAZIONE MUSEO DELLE 
ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO – 
MUSEO EGIZIO T12 
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1.- Presentació 
 

El Museo Egizio de Torí posseeix les col·leccions egípcies més 

importants del món fora d’Egipte. Es tracta d’unes col·leccions 

procedents de l’adquisició que el rei Carlo Felice, va realitzar, l’any 

1824, a Bernardino Drovetti. Drovetti havia participat en la 

campanya napoleònica a Egipte, on va esdevenir cònsol francès i 

gran amic del virrei d’Egipte, Mohamed Ali, que el va autoritzar a 

exportar “legalment” gran quantitat d’obres. Cal dir que Drovetti va 

actuar influenciat per un altre col·leccionista, Vivant Denon, 

instigador de la col·lecció egípcia del Louvre. 

 

El museu té la seva seu en ple centre de Torí, en un imponent 

edifici barroc, construït l’any 1679 originàriament com a escola 

jesuítica per esdevenir posteriorment Accademia della Scienza. El 

Museo Egizio ocupà aquest edifici des del moment de la seva 

formació, compartint l’espai amb altres col·leccions, especialment 

l’actualment coneguda com a Galleria Sabauda (vegeu fitxa T19C). 

Amb el temps, el Museo Egizio ha anat ampliant l’espai que ocupa 

a l’edifici, fins al punt que actualment es preveu una reforma en 

profunditat per tal que passi a ocupat la totalitat del palau. Això 

suposarà el trasllat de la Galleria Sabauda a un nou emplaçament, 

probablement Palazzo Reale. No existeix una data concreta per a la 

finalització de l’operació, però es preveu que sigui una realitat a 

mitjà termini. 

 

Aquest fet suposarà una autèntica revolució per al Museo Egizio. 

Durant anys, el museu va restar força immòbil, tant a nivell 

d’exposició com d’activitats, però recentment ha iniciat una 

important tasca de renovació. En aquest sentit, destaca la 

conversió del museu de simple equipament gestionat pel Ministero 

per i Beni e le Attività culturali a Fundació. 

 

Concretament, la Fundació va ser constituïda l’octubre de 2002 

amb la participació de l’Estat (Ministeri per als béns i les activitats 

culturals), la regió Piemonte, la Província, l’Ajuntament de Torí i les 

fundacions Compagnia di San Paolo i Fondazione CRT. La 

Fundació va ser possible gràcies a la llei de pressupostos (article 

35 legge finanziaria) del 2002. No va ser, però, fins el 6 d’octubre 

de 2004, després de dos anys de negociació, quan es va poder 

crear oficialment. Aquest pas va fer possible que el febrer de 2005 

prengués possessió del museu una nova direcció i comitè científic, 

que a partir de desembre de 2005 va assumir la gestió del museu.  

 

D’aquesta manera, per primer cop a Itàlia, la propietat d’un museu 

estatal passava a mans d’una Fundació, la Fondazione Museo delle 

Antichità Egizie di Torino, tot i que l’Estat conservava certs drets i 

obligacions. Aquest fet va generar algunes dificultats burocràtiques, 

la més visible de les quals va ser la pràctica desvinculació de l’Estat 

del museu, ja que únicament va seguir finançant el personal del 

museu, no el seu funcionament. Aquest fet contradeia l’objectiu de 

la creació de la Fundació, que no era substituir l’Estat, sinó 
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complementar les seves inversions. La situació sembla que 

progressivament ha anat en aquesta línia. 

 

La participació inicial de cada soci va ser de 750.000 euros, per un 

total de 3’75 milions en concepte de gestió per als dos primers 

anys. Actualment es treballa en un contracte – programa d’un valor 

de 50 milions d’euros, dels quals 25 els aportaria la Compagnia di 

San Paolo, 10 l’Ajuntment, 7 la regió, 5 la Fondazione CRT i 3 la 

província. L’objectiu d’aquestes aportacions seria finançar un seguit 

d’actuacions molt ambicioses que el museu s’ha marcat per 

transformar-se en un punt de referència de la ciutat a nivell nacional 

i internacional. 

 

Algunes d’aquestes actuacions estan portant els seus fruits. 

Concretament, el Museo Egizio de Torí va ser, el 2006, el museu 

italià que més va augmentar el número de visitants: un 93’8%, per 

un augment dels principals museus de Torí del 63%. Aquest 

augment va ser especialment significatiu pel que fa a visitants 

torinesos. A més, aquesta xifra de visitants va permetre al museu 

transformar-se en l’onzè més visitat d’Itàlia.  

 
Finalment, cal apuntar que el museu disposa, des de l’any 2006, 

d’una associació d’amics (Associazione Amici Collaboratori Museo 

Egizio di Torino) que té com a objectiu col·laborar en el creixement 

de les col·leccions del museu, sigui per excavacions, donacions o 

compres, així com afavorir les activitats didàctiques. 

2.- Tipus de promoció que es realitza 
 
La promoció del museu és relativament recent i data de la seva 

conversió en Fundació. Anteriorment al canvi de titularitat el Centre 

només es promocionava a través d’un poc material informatiu (no 

sempre al dia) i d’exposicions temporals organitzades fora de la seu 

torinesa. 

 

Amb els nous gestors les accions comunicatives van augmentar. En 

aquest sentit cal apuntar que una de les primeres actuacions de la 

Fundació va ser la renovació, l’any 2006, dels fulletons d’informació 

així com de la pàgina web. Tot i que aquestes eines de promoció 

existien anteriorment, no es pot considerar que complissin amb la 

missió d’incentivar la visita, sinó que eren simples instruments 

puntuals d’informació. 

 

Aquesta primera actuació es va complementar amb altres, com les 

realitzades amb motiu dels Jocs Olímpics, quan es va fer un rentat 

de cara al museu que va incloure la restauració d’algunes seccions, 

la incorporació de nous cartells que expliquessin les peces (que 

incloïen l’anglès i substituïen cartells anteriors fets amb màquina 

d’escriure) i sobretot, es va inaugurar la renovació de la galeria de 

les estàtues. 
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Imatge 179.- Anunci del Museo Egizio publicat en la premsa torinesa. 
Aquesta iniciativa hauria estat impensable fa només uns anys i és una 
demostració palpable del canvi experimentat per la comunicació del 
museu (Font: “Dossier più. Cultura e territorio Piemonte 2007”. Suplement 
La Stampa. Contraportada) 

La renovació de l’estatuari es va basar en promocionar, 

majoritàriament a través de mitjans de comunicació, una nova 

presentació de les estàtues de major mida del museu. L’espai va 

ser redissenyat per l’arquitecte Dante Ferretti, escenògraf 

guanyador d’un Oscar el 2005 pels decorats de la pel·lícula The 

Aviator de Martin Scorsese. Inicialment prevista com a actuació 

puntual durant la celebració dels Jocs (del 20/01/2006 al 

30/06/2006), va ser prorrogada fins al 31 de desembre de 2007.  

 

Una altra actuació en aquest sentit, tot i que força més modesta, va 

ser la transformació d’una de les escales que permeten el pas d’un 

pis a l’altre del museu, en una tomba egípcia, mitjançant una 

reproducció que incloïa fotografies, projeccions i un documental. 

 

Finalment, hem d’assenyalar algunes actuacions importants en 

comunicació exterior, com la instal·lació, en una de les principals 

places de la ciutat (Piazza Castello) i a la façana del museu, de 

reproduccions a mida real (entorn a cinc metres d’alt) d’algunes de 

les estàtues del museu. Un fet que ajuda a atreure públic cap a 

l’equipament. En aquesta mateixa línia el museu està valorant la 

possibilitat de situar en emplaçaments emblemàtics (estació i 

aeroport) peces de les seves col·leccions. L’objectiu és atreure 

l’atenció de la gent que arriba a Torí per primer cop. Actuacions 

innovadores que no es basen tant en la publicitat, com en la 

realització d’actuacions que aporten valor afegit a la imatge del 

museu.  
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3.- Polítiques de cara a la captació de nous públic s 
 

En el camp de les polítiques pensades per a captar nous públics, 

actualment el museu no disposa de cap actuació articulada en 

aquesta línia, tot i que és innegable que les accions descrites 

anteriorment contribueixen a aquest objectiu.  

 

No obstant, un fet interessant a ressaltar respecte a la captació de 

nous públics és el que es va produir durant els Jocs Olímpics. A 

diferència del que era previsible, el gruix del creixement en el 

número de visitants no va coincidir amb la celebració esportiva (tot i 

les dues nits blanques celebrades amb gran èxit en aquell 

moment), sinó que l’augment es va produir un cop acabada la 

celebració. Aquest fenomen es pot observar en les xifres de 

visitants dels quatre primers mesos de l’any 2006: 

Gener:  22.000  

Febrer:  57.000 (Olimpíades) 

Març:   68.000  

Abril:   81.000 

 

Aquest fet constatat mostraria, segons han afirmat els propis 

responsables, com el museu ha sabut integrar-se en les activitats 

de la ciutat, ja que gran part d’aquest augment el van generar els 

propis torinesos.; l’èxit de públic durant els Jocs Olímpics haurien 

servit, juntament amb altres factors, per mostrar als propis 

Imatge 180.- Dues de les 
actuacions de promoció 
recents del Museo 
Egizio. A dalt, una vista 
de la nova ordenació de 
l’estatuari (font: photo. 
turismotorino.org). A la 
imatge de l’esquerra, 
una de les estàtues 
instal·lades a la porta 
principal del museu (font: 
picasaweb.google.com) 
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ciutadans un museu que ignoraven i per despertar en ells una 

autèntica passió per visitar-lo. 

 

4.- Polítiques econòmiques 
 

Pel que fa referència a les polítiques econòmiques, no ha estat 

possible disposar de les dades referents als pressupostos del 

Centre. Únicament hem pogut obtenir informació sobre els 

ingressos per venda d’entrades. Aquests ingressos representen 

aproximadament el 40% de les despeses del museu, tot i que la 

majoria de les entrades (50%) són gratuïtes. Precisament, una de 

les iniciatives que actualment està estudiant el museu de cara a 

millorar el seu finançament és la possibilitat de fer pagar un mínim 

d’un euro simbòlic per la visita al Centre (Minucci, 2006). Aquesta 

mesura, però, no té una data d’aplicació decidida. 

 
5.- Avaluació dels resultats 
 
No ha estat possible obtenir informació sobre aquest aspecte, però 

tot sembla indicar que el Museo Egizio no porta a terme cap tipus 

d’estudi de públics. 

 
6.- Col·laboració / competència amb altres instituc ions 
 
A nivell de col·laboracions, el Museo Egizio desenvolupa algunes 

iniciatives interessants, com per exemple el bitllet conjunt amb la 

Galleria Sabauda. Aquest bitllet va ser adquirit l’any 2006 per 9.038 

visitants. Una xifra ridícula per al Museo Egizio, amb més de 

500.000 visitants anual, però molt elevada per la Galleria Sabauda, 

on les entrades de pagament només representen 14.000 visites 

anuals.  

 

Igualment destaca el fet que el museu col·labora amb diverses 

exposicions sobre la temàtica, tant a Torí (Palazzo Bricherasio) com 

a altres ciutats (Milà, exposició Nefer del 27/01/2007 a 09/04/2007, 

posteriorment presentada a Torí, a Palazzo Cavour, del 24/05/ 2007 

al 28/06/2007 i prorrogada fins al 06/01/2008). 

 

Ara bé, la col·laboració més important estava previst que es posés 

en marxa la tardor de 2007 i consistia en la creació d’una 

associació comuna dels principals museus egipcis d’Europa (el 

Louvre, el British Museum i el futur Museu Egipci de Berlín). 

L’objectiu era crear un fòrum de debat, d’intercanvi d’idees i de 

creació d’exposicions conjunt entre els diferents Centres, així com 

un bitllet únic per visitar els quatre museus. 

 

A nivell de competència, el fet que les col·leccions del museu siguin 

molt específiques, juntament amb la pràctica absència d’activitats 

complementàries, tant dirigides al públic com a possibles 

patrocinadors, fan que, en aquests moments, la possible 

competència d’altres equipaments sigui inexistent. Un element de 

canvi pot ser la transformació en Fundació i la voluntat de potenciar 
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àrees relacionades amb les activitats puntuals que tenen els nous 

administradors. Cas de portar-se a terme noves activitats es podria 

entrar en conflicte amb altres equipaments de la ciutat. 

 
7.- Projectes futurs 
 
El gran projecte futur del Museo Egizio és la seva ambiciosa 

renovació, que ha d’incloure l’espai actualment ocupat per la 

Galleria Sabauda, traslladada molt probablement a la Manica 

Nuova de Palazzo Reale. Aquesta actuació inclourà, a més a més, 

la restauració completa de l’edifici i de les col·leccions actuals. El 

museu podria seguir obert, parcialment, durant les obres.  

 

Actualment es treballa amb l’objectiu de finalitzar l’actuació abans 

de l’any 2011 i que el cost sigui d’entorn els 50 milions d’euros. 

D’aquesta quantitat, la Compagnia di San Paolo n’aportaria 25, 

l’Ajuntament 10, la Regió 7, la Fondazione CRT 5 i la Província 3. 

Destaca el fet que l’Estat no aporta cap tipus de finançament. Amb 

l’ampliació es preveu que el Centre guanyi, a més d’espais 

expositius, altres serveis com una cafeteria, una llibreria més gran 

que no l’actual, una sala de conferències i una zona de botigues. 

 

Entre les actuacions a més curt termini destaca la climatització 

d’algunes sales, fins ara inexistent, així com la continuació de la 

substitució d’alguns dels antics rètols per altres de més moderns. 

Finalment cal apuntar que el projecte de creació d’un parc temàtic 

sobre la civilització egípcia a l’edifici del Palavela (també s’havia 

apuntat el Palafuksas o Torino Exposizioni, tots ells renovats amb 

motiu dels Jocs Olímpics) sembla actualment aturat. 

 
8.- Resum dels elements més destacables 
 

Entre els elements més destacats del funcionament del Museo 

Egizio destaca, com hem exposat, la seva recent transformació en 

Fundació, fet que ha de permetre, si els plans actualment previstos 

es porten a terme, un augment del finançament de què disposa el 

Centre. Aquest fet ha de portar, al seu torn, a una modernització en 

profunditat de la institució. De fet, abans de la transformació en 

Fundació, la situació del museu es podia considerar com 

desfasada: persistència de senyalització artesanal, manca de 

climatització, espai expositiu caòtic, falta d’iniciatives de 

comunicació, inexistència d’espai per a organitzar actes temporals 

o total desconeixement de la composició del públic són habituals; 

un fet encara més criticable quan es considera que aquesta 

institució és, juntament amb el Museo del Cinema, el principal 

museu de la ciutat i el més important de la temàtica fora d’Egipte.  

 

Afortunadament, sembla que la nova gestió del museu permetrà 

solucionar algun d’aquests problemes, tot i que actualment es posa 

massa l’accent en la renovació física de l’espai i es deixa de banda 
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altres aspectes, com la gestió, que també necessitarien una millora 

important. 
 
9.- Bibliografia i altres fonts 
 

Minucci, Emanuela (2006) “Cinquanta milioni di euro per fare 
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Fondazione Museo delle antichità egizie di Torino Document 
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Localització:   Torino (diferents espais) 

Temàtica: Diversa en funció de l’equipament: art 

antic, modern i contemporani i 

recreacions històriques del patrimoni 

piemontès 

Propietari:    Ajuntament 

Tipus explotació:   Fundació 

Gestor:    Fondazione Torino Musei 

Número de treballadors:  20 (1 a promoció) 

Pressupost (2004):   13.000.000 (pressupost aproximat) 

Autofinançament (2005):  8% 

Tarifes (2006):  Diverses en funció de l’equipament 

Horaris obertura:   Diversos en funció de l’equipament 

Visitants anuals (2005):  238.393 (tots els espais museístics) 

Procedència:   - 

 
 

 

 

 

 

 

FONDAZIONE TORINO MUSEI  T13 
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1.- Presentació 
 

La Fondazione Torino Musei és l’organisme municipal encarregat 

de gestionar els museus de titularitat pròpia de l’Ajuntament de 

Torí. La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (GAM), el Borgo 

Medievale, el recentment inaugurat Palazzo Madama (Museo di 

Arte Antica) i el futur Museo di Arte Orientale (obertura prevista el 

setembre de 2008) (per informació de la GAM i de Palazzo 

Madama, vegeu fitxa T14 i T20 respectivament). 

 

La Fundació fou creada el 8 de juliol de 2002 per l’Ajuntament de 

Torí, que aportà el patrimoni. Posteriorment, l’any 2003, es van 

incorporar les fundacions bancàries Compagnia di San Paolo i la 

Fondazione CRT. La Regió Piemont també està representada en la 

Direcció.  

 

La creació de la Fundació es deu a la voluntat de dotar els museus 

torinesos d’un instrument adaptat a les seves necessitat, alhora que 

aspirava a ser un model i una influència per als altres museus de la 

ciutat (Vaciago, 2003). En aquests sentit, es volia donar de nou als 

museus de la ciutat el rol impulsor que havien tingut amb la 

iniciativa Abbonamento musei. Aquest fet s’ha aconseguit, ja que el 

Museo Egizio ha adoptat un sistema de gestió similar (vegeu fitxa 

T12) i s’està especulant sobre la possibilitat que succeeixi el mateix 

amb les residències reials i el Museo regionale di Scienze naturali 

di Torino. 

 

L’augment de responsabilitats de la Fundació ha estat una constant 

des de la seva creació. En un primer moment la Fundació es va 

crear per gestionar amb plena autonomia els museus de la ciutat. 

Posteriorment també se la va dotar d’autoritat per gestionar els 

“esdeveniments” que l’ajuntament organitzava: “Artissima”, “Luci 

d'Artista” i la “Triennale”. Actualment la Fundació es prepara per 

administrar el nou Museo di Arte Orientale, de propietat municipal i 

que està previst que obri les seves portes l’any 2008. Igualment 

també s’està gestionant la possibilitat que gestioni el Museo Pietro 

Micca e dell’Assedio di Torino del 1706, de titularitat municipal però 

instal·lat en terrenys militars. 

 

La Fundació únicament gestiona aspectes administratius, de 

comunicació i de captació de recursos. Els diferents museus 

conserven un grau d’autonomia elevat en la gestió dels aspectes 

artístics de les col·leccions. 

 
2.- Tipus de promoció que es realitza 
 

El tipus de promoció que realitza la Fundació és doble. D’una 

banda, promociona els diversos museus que la integren i per altra, 

intenta crear un discurs comunicatiu que posicioni i doni a conèixer 

la pròpia Fundació. Per tant, ha de trobar un equilibri entre la 

promoció del singular de cada museu i la difusió de l’organisme que 

els gestiona. 
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Imatge 181.- 
Fotografies de les 
quatre institucions 
que gestiona la 
Fondazione Torino 
Musei. En el sentit 
de les agulles del 
relotge. Borgo 
Medievale espai 
comercial i 
museístic obert a 
tota la ciutadania 
(flickr.com). La 
GAM, galeria d’art 
modern de la 
ciutat (flickr.com). 
El Museo di Arte 
Orientale (amb 
data d’obertura al 
públic prevista el 
05/12/08) (arte 
orientaletorino.it) i 
Palazzo Madama, 
que actua com a 
museu d’art antic 
(turismotorino.org) 
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Pel que fa a la comunicació dels museus, entre els elements que 

normalment s’utilitzen hi figuren els anuncis en premsa, els cartells i 

molt especialment anuncis radiofònics, considerats com un element 

fonamental de la comunicació que realitza la Fundació. El tipus de 

promoció que es realitza en cada ocasió acostuma a decidir-se en 

base a la dotació pressupostària assignada. L’objectiu principal és 

arribar al màxim de públic possible; són poques les campanyes 

dirigides a públics especialitzats. En aquest sentit, la promoció de la 

Fundació es pot classificar com generalista. Igualment l’objectiu al 

qual s’aspira és tenir el màxim de presència temporal possible, tot 

procurant obtenir sempre algun tipus de campanya en marxa. El 

recurs a la publicity acostuma a utilitzar-se de forma habitual, 

especialment quan la temàtica que es vol difondre és difícil i precisa 

d’una explicació suplementària per a ser entesa.  

 

A més d’aquesta comunicació “habitual” dels diferents museus 

(dedicada a jornades, visites guiades o exposicions temporals) la 

Fundació també desenvolupa actuacions més importants. Entre ells 

destaca la duta a terme l’any 2007 amb motiu de la reobertura de 

Palazzo Madama (per detalls sobre la campanya vegeu fitxa T20). 

Aquesta campanya va disposar d’un pla de comunicació que va 

anticipar la inauguració, tot contribuint a crear expectativa entorn a 

l’obertura. L’experiència es va considerar satisfactòria i actualment 

es treballa per realitzar un procés semblant coincidint amb 

l’obertura del Museo di Arte Orientale, prevista pel 2008. 

Concretament, per a aquest nou Centre, està previst que la 

promoció comenci a partir de finals de 2007. 

 

Exceptuant aquests casos més importants, el marc de referència 

d’aquestes campanyes acostuma a ser la pròpia ciutat, de forma 

habitual la província / regió i de forma puntual l’àmbit nacional. La 

comunicació internacional s’ha abordat molt poques vegades. 

 

Pel que fa a la imatge de marca de la Fundació, aquesta no es 

considera, a nivell pressupostari, com a prioritària. Aquest fet 

genera que el treball de difusió passi sovint per la inserció de la 

imatge de marca de la Fundació en els diferents elements 

comunicatius dels museus (material promocional, uniformes o 

pàgina web) i molt especialment per a l’edició de material conjunt 

dels tres Centres (activitats didàctiques, exposicions previstes). 

Aquest fet no implica que, de forma puntual, la Fundació hagi 

realitzat campanyes en què es presenta a si mateixa i als museus 

que l’integren (anuncis en premsa especialment). Ara bé, l’eina més 

útil per fer visible la Fundació és internet i la seva pàgina web, 

encara que el fet que els diferents Centres que gestiona disposin de 

pàgina pròpia dificulta aquest objectiu.  

 

La relativa joventut de la creació de la Fundació fa que entre les 

àrees en què s’està treballant actualment hi hagi la unificació del 
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material promocional dels diversos museus, que contribuirà a donar 

una imatge més unitària a la comunicació. 

  

3.- Polítiques de cara a la captació de nous públic s 
 

Pel que fa a la captació de nous públics, entre les accions més 

destacades que porta a terme la Fundació, de manera coordinada, 

hi figura el treball dirigit a captar estudiants i públic adult.  

 

Tot i que la coordinació d’aquestes activitats es porta a terme de 

manera centralitzada, cada equipament és el responsable de les 

seves polítiques. Per aquest motiu les activitats han estat incloses 

en les fitxes respectives (Palazzo Madama, T20 i GAM, T14). 

Únicament unes poques activitats es porten a terme de manera 

conjunta entorn un tema aglutinador. Entre aquestes activitats 

destaca el projecte Di stagione in stagione, que organitzen els 

diversos equipaments de cara al públic escolar i que inclou una 

festa final per a tots els participants de l’any. Igualment existeix una 

visita grand tour per al públic adult, organitzada els primers tres 

diumenges de cada mes, a raó d’un museu cada diumenge. 

Finalment, de manera puntual en funció de les exposicions, es 

poden organitzar diversos actes entre dos o tres equipaments. Està 

previst que amb l’augment previsible del número de museus 

gestionats per la Fundació, les activitats comunes creixin. 

 

 

 

 

Imatge 182.- Una de les iniciatives conjuntes de la Fundació, en 
col·laboració amb els diversos museus: la promoció d’una sèrie d’actes 
que se celebraven a les diverses institucions durant els mesos d’estiu de 
l’any 2007 (font: col·lecció personal de l’autor). 
 

4.- Polítiques econòmiques 
 

El pressupost de la Fundació, l’any 2004, últim any pel qual ha estat 

possible obtenir dades, preveia uns ingressos d’uns tretze milions 

d’euros, procedents de les següents partides: 
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Contracte de servei amb l’Ajuntament 7.856.151 

Aportacions de les fundacions bancàries  2.582.284 

Aportacions de la Regió   1.291.142 

Venda de bitllets i publicacions  883.833 

Ingressos per manteniment   215.191 

Concessions     104.992 

Lloguer d’espais    54.296 

Procedència varia    1125 

Per tant, els recursos propis generats per la Fundació (venda 

d’entrades, lloguers i concessions majoritàriament) representaven 

únicament un 8% dels ingressos. Cal destacar també el pes que 

tenen les aportacions de les fundacions bancàries. Fins a un cert 

punt aquesta partida seria imputable com a patrocini, fet que faria 

pujar l’autofinançament fins al 28%. Ara bé, aquesta col·laboració 

no és purament voluntària i es regeix per un conveni a llarg termini. 

Per aquest motiu creiem que no pot ser comptabilitzada com 

autofinançament, a diferència del que s’ha fet en altres Centres, on 

les aportacions de les fundacions bancàries tenien un caràcter més 

puntual. 

 

Pel que respecta a les despeses cal destacar que el pressupost de 

promoció va ser de 335.697 (un pressupost estable des del 2002), 

mentre que el pressupost destinat a mostres temporals va ser de 

2’6 milions d’euros, convertint-se així en una de les partides més 

importants. 

 

5.- Avaluació dels resultats 
 

Actualment la Fundació disposa de les xifres referents al número de 

visitants dels diversos museus, extretes de la venda de bitllets. 

Aquestes xifres, desglossades per institucions, per tipus d’entrada i 

temporalment, inclouen també, sempre que l’acte es desenvolupi 

de manera independent, dades referents a les diferents exposicions 

temporals celebrades. 

 

Igualment es porta a terme, de manera puntual, determinades 

enquestes per tal d’avaluar aspectes concrets referents als 

visitants. Ara bé, aquestes enquestes, degut a la manca de 

personal per a analitzar-les, són escasses. Està previst, a mitjà 

termini, dur a terme de manera sistemàtica enquestes per conèixer 

els visitants, però aquesta previsió resta supeditada a la 

incorporació de personal suplementari, actualment difícil per les 

limitacions pressupostàries. No existeixen dades elaborades 

públiques de cap d’aquestes enquestes. 

 

6.- Col·laboració / competència amb altres instituc ions 
 

La Fundació s’ha d’entendre com un instrument de col·laboració 

entre institucions, ja que agrupa tres museus (en breu, quatre) i un 

festival. Per tant, és indubtable que almenys entre aquests quatre 

museus existirà una certa col·laboració. Un exemple n’és la 
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publicació d’una revista conjunta, amb el significatiu títol de “Fuori 

dal perimetro”.  

 

A més, els diferents museus i la Fundació col·laboren habitualment 

amb l’Assoziazione Torino Città Capitale Europea, amb Turismo 

Torino i puntualment amb el Pla Estratègic (Torino Internazionale). 

Aquestes col·laboracions, a les quals s’hi haurien d’afegir les 

pròpies de cada Centre, situen les col·laboracions de la Fundació 

en molt bona posició. 

 

Pel que fa a la competència amb altres museus, els responsables 

de la Fundació apunten que si bé és cert que existeixen múltiples 

museus a la ciutat, les diferències de contingut i d’espais fan que no 

existeixin problemes. Únicament és reconeix una certa possible 

competència entre la GAM, la Fondazione Sandretto Re 

Rebaudengo i el Castello di Rivoli, ja que totes tres institucions 

exposen art contemporani. Ara bé, els instruments de col·laboració 

existents entre les tres institucions (vegeu fitxes dedicades a la 

GAM, T14, i al Castello di Rivoli, T22) fa que no es pugui parlar 

pròpiament de competència. 

 

7.- Projectes futurs 
 

Els projectes futurs de la Fundació passen per la incorporació del 

nou Museo di Arte Orientale a la seva estructura, així com per la 

consolidació del recentment inaugurat Palazzo Madama. A més, la 

Fundació diu estar preparada per assumir qualsevol altra activitat 

cultural que l’Ajuntament de Torí consideri oportú delegar-li. 

 

8.- Resum dels elements més destacables 
 

Com s’ha anat veient al llarg de la present fitxa, l’actuació de la 

Fundació, com a organisme de gestió dels museus municipals 

torinesos (així com de determinats festivals) pot ser considerada 

una eina innovadora. És significatiu el relativament elevat grau 

d’autonomia de què disposa, tant la Fundació, com els museus 

integrats en ella. D’aquesta manera s’aconsegueix que cada 

museus pugui realitzar les seves pròpies activitats, sumant a elles 

les activitats gestionades per la Fundació. 

 

En aquest sentit, resulta especialment il·lustratiu les activitats 

portades a terme en el camp de la promoció, ja que la unió de 

determinats esforços permet realitzar activitats que els diferents 

equipaments, de forma puntual, difícilment podrien portar a terme. 

 

Ara bé, el gran repte de la Fundació és aconseguir consolidar (i en 

la mesura del possible ampliar) el ràpid creixement que ha tingut en 

els seus primers anys de vida en què ha passat de gestionar dos 

museus a quatre, amb la incorporació, a més, d’alguns festivals. Un 

repte en què, si sobresurt, es podrà demostrar la validesa d’aquest 

model de gestió semi-independent. 
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Localització:   Torí (centre) 

Temàtica:   Art modern i contemporani 

Propietari:    Ajuntament 

Tipus explotació:   Fundació 

Gestor:    Fondazione Torino Musei 

Número de treballadors: 65 

Pressupost (2005):   - 

Autofinançament:  - 

Tarifes (2006):  7’5€ 

Horaris obertura:   10 hores diàries 6 dies a la setmana 

Visitants anuals   1999 110.780 

2001 112.075 

    2003 124.875 

    2004 240.846 

    2005 111.265 

    2006 127.198 

Procedència:   - 
 

 

 

GALLERIA CIVICA D’ARTE 

MODERNA E CONTEMPORANEA – 

GAM 
T14 
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1.- Presentació  
 

La Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea (GAM) té els 

seus orígens en l’any 1863, quan Torí va ser la primera ciutat 

italiana que va crear un espai dedicat a l’art modern integrat en el 

seu sistema de museus municipals. El museu va anar canviant de 

seu fins a l’actual, que data del 1959. Entre 1981 i 1993 va tancar 

les seves portes per obres de reforma i millora. 

 

Així, un dels moments determinants en la història de la GAM va ser 

a finals dels noranta quan, a més de renovar en profunditat l’edifici 

que ocupava, va aconseguir un cert grau d’autonomia en ser 

transformada en instituzione. Aquest fet va permetre, a més a més 

de nomenar un director (després de vint anys amb el càrrec vacant) 

una major autonomia en la gestió dels ingressos i les despeses, així 

com en la promoció i programació d’activitats. Des del 2003, sense 

perdre aquesta autonomia, la GAM forma part de la Fondazione 

Torino musei (vegeu fitxa T13). 

 

A part dels espais expositius, la GAM disposa de dos espais per a 

exposicions temporals, una important videoteca, un arxiu fotogràfic, 

una biblioteca, cafeteria, sala de conferències i espais didàctics. 

Igualment val la pena assenyalar l’existència de la Fondazione 

Guido ed Ettore de Fornaris, dedicada a l’adquisició d’obres d’art 

destinades a la GAM. 

 

2.- Tipus de promoció que es realitza 
 
La promoció de la GAM es dirigeix, en termes generals, al públic de 

Torí. En aquest sentit, la majoria d’actuacions es realitzen a través 

de mitjans impresos i internet. Les grans campanyes de 

comunicació, com les de la resta d’organismes integrats, es 

realitzen a través de la Fondazione Torino musei, que és qui 

disposa del pressupost per desenvolupar actuacions al carrer o en 

mitjans de comunicació. 

 

Ara bé, la GAM disposa d’autonomia suficient per promocionar 

algunes grans mostres. En aquest sentit és significatiu l’èxit de la 

mostra Museo Museo Museo 1998 – 2006, (07/11/2006 a 

07/01/2007). Concebuda com a pre-estrena del que havia de ser el 

trasllat de la GAM a l’espai de Torino Esposizioni (encara que 

finalment aquesta opció va ser descartada), presentava les obres 

adquirides en els últims vuit anys, amb una repercussió important 

tant a nivell de mitjans de comunicació com de públic 

 

3.- Polítiques de cara a la captació de nous públic s 
 
A part de les tradicionals visites guiades, el museu desenvolupa un 

programa educatiu important dedicat sobretot a captar públic 

familiar, ja sigui a través de la participació de tots els membres a la 

mateixa activitat, ja sigui participant en activitats separades (visites 

guiades individuals per a nens i de forma separada, per adults). 
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Cal destacar que en aquest camp la GAM va ser un dels primers 

museus d’art modern i contemporani italià que va realitzar activitats 

didàctiques a l’exterior del museu. Concretament, la GAM disposa 

d’un espai, obert el 2001, on es presenten algunes obres, es 

realitzen concerts i activitats educatives. En aquest mateix espai es 

porta a terme altres experiències, com el projecte Bambini, famiglie, 

gente in Vanchiglia, organitzat per departament educatiu amb 

l’objectiu de fer compartir l’art i els espais urbans a les famílies.  

 

El departament educatiu també porta a terme, des de l’any 1996, 

diverses activitats a l’exterior del museu, com el projecte Tappeto 

volante al barri marginal de San Salvario. Aquest projecte es 

realitza a través de la col·laboració de la GAM amb l’ajuntament i la 

Fundació per l’escola de la Compagnia di San Paolo, i implica a 

dues escoles del barri que realitzen activitats entorn al tema de l’art. 

 

De manera ja més clàssica, el museu desenvolupa diversos tallers i 

visites temàtiques dirigides a les escoles, en funció de les franges 

d’edat. Entre aquestes activitats destaca la possibilita de visites en 

anglès, per potenciar la “interdisciplinarietat”. A més s’ha 

d’assenyalar que cada primer dimarts de mes es realitzen “els 

dimarts de la didàctica” en què el museu deixa visitar lliurement 

l’espai als professors, tot oferint-los la possibilitat de participar en 

debats entorn a l’ensenyament de l’art. 

 

Igualment, cal destacar la possibilitat de realitzar visites per a 

persones amb disminucions físiques, visuals o auditives. 

 

Finalment, com a element interessant, cal apuntar dos petits espais 

de les col·leccions permanents, si més no singulars. Un d’ells és el 

dedicat a mostrar les noves adquisicions del Centre, mentre l’altre 

mostra en obres procedents del fons del museu. Aquests dos 

espais es renoven periòdicament i poden ajudar a crear un cert 

interès en els mitjans de comunicació i en els propis visitants. 

 

4.- Polítiques econòmiques 
 

Des del 2001 la GAM disposa d’una certa autonomia financera, que 

li permet aconseguir lliurement recursos financers externs. L’èxit 

d’aquesta iniciativa va ser una de les causes de la creació de la 

Fondazione Torino Musei, que ha estès aquests mecanismes de 

captació a la resta dels museus torinesos. No ha estat possible, 

però, disposar de les dades pressupostàries del Centre. 

 

5.- Avaluació dels resultats 
 

Actualment, la majoria dels estudis referents a la GAM es gestionen 

des de la Fondazione Torino Musei. No ens ha estat possible 

d’accedir a aquesta informació. 
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6.- Col·laboració / competència amb altres instituc ions 
 

A nivell de col·laboració, el fet que la GAM s’integri dins la 

Fondazione Torino Musei suposa que gaudeix dels convenis de 

col·laboració establerts per aquesta fundació (vegeu fitxa T13).  

 

Pel que fa referència a possibles competències amb altres 

equipaments dedicats a la mateixa temàtica i situats a Torí, cal 

destacar el fet que el 29 de setembre de 2005, el Castello di Rivoli, 

la GAM i la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo van presentar la 

nova associació per a l’art contemporani, que aspira a crear un nou 

esdeveniment internacional a la ciutat on es mostri al públic la 

producció més recent en el camp de les arts visuals: el T Torino 

Triennale Tremusei. La primera edició es va celebrar coincidint amb 

els Jocs Olímpics. Disposava d’un bitllet d’entrada conjunta als tres 

museus. Aquesta és una excel·lent manera de transformar una 

possible competència en col·laboració. 

 
7.- Projectes futurs 
 
El gran projecte futur que té actualment la GAM, aprovat el 

desembre de 2004, és el canvi de seu (L’eau Vive & Comitato 

Giorgio Rota, 2005). El projecte el motiva la manca d’espai, en la 

seu actual, per acollir tota la col·lecció.  

 

 

 
Imatge 183.- Vista externa i interna de l’estat actual de les Officine Grandi 
Riparazioni. Un espai que podria acollir la nova seu de la GAM (font: 
urbancenter.to.it i flickr.com) 
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Inicialment es preveia una inversió pel trasllat de 55 milions d’euros, 

finançats per la ciutat i les fundacions bancàries, i que estigués 

acabat el 2007. Ara bé, a juny de 2007 la data i el nou 

emplaçament de la GAM romanien un misteri. S’apuntava que la 

GAM es traslladaria als antics tallers de reparació ferroviària 

(Officine Grandi Riparazioni - OGR), encara que durant molt temps 

va sonar Torino Esposizioni (obra renovada amb motiu de les 

Olimpíades). Igualment hi ha qui apunta una separació de la 

col·lecció del segle XVIII i XIX, que es quedarien a la seu actual i la 

del segle XX, que aniria a la nova seu. 

 

Tampoc existia un projecte per la seu “històrica” de la GAM, 

construïda el 1959 i amb un cert valor arquitectònic. S’assenyalava 

una possible venda, però la decisió final encara s’ha de prendre. 

 
8.- Resum dels elements més destacables 
 

Entre els elements més destacats de la gestió de la GAM destaca 

l’alt nombre d’activitats que organitza de cara al públic infantil, amb 

actuacions innovadors com les visites per a escolars italians fetes 

en anglès o els programes dirigits a escolars de barris en dificultat. 

 

Igualment destaca el fet que, tot i la manca d’espai, el museu ha 

trobat la manera de ser notícia cada cert temps, gràcies als canvis 

que realitza en les col·leccions permanents (quadres de nova 

adquisició i quadres de les reserves). 

Un últim aspecte destacat és la col·laboració amb altres institucions 

culturals dedicades a l’art modern implantades a Torí, que no 

només evita una lluita pels recursos, sinó que genera estructures 

de col·laboració que reforcen les tres institucions. 

 

Entre els aspectes qüestionables hi ha la manca d’un projecte futur 

d’ampliació. Aquest fet, tot i els problemes d’espai que pateix, no és 

de per sí greu. El problema ve de la certa “provisionalitat” que regna 

en l’edifici històric (tot i algunes obres de millora recents, com per 

exemple en la biblioteca) i de la successió de seus proposades per 

acollir l’ampliació. Un fet que ocasiona que allò que en principi 

podria ser vist com un debat interessant sobre l’espai més adequat 

per a acollir l’equipament, s’hagi transformat en una successió de 

propostes diverses sense cap base al darrera. Una situació que ha 

acabat generant una important confusió entorn al projecte. 

 

9.- Bibliografia i altres fonts 
 

L’eau Vive & Comitato Giorgio Rota (2005) L’immagine del 

cambiamento. 2005. Sesto rapporto annuale su Torino Milano, 

Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA 

 

GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea Torino 

Document promocional 

 

www.fondazionetorinomusei.it (31/10/07)  
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Localització:   Torí (centre) – Mole Antoneliana  

Temàtica: Material històric del cinema 

Propietari (col·leccions):  Fondazione Maria Adriana Polo  

Tipus explotació:   Directa 

Gestor:  Ens privat depenent d’una fundació 

Número de treballadors:  40 (serveis centrals museu + festival. 

El personal d’atenció al públic el 

gestiona una empresa privada) 

Pressupost (2005):   - 

Autofinançament (2005):  - 

Tarifes (2006):  5’2€ (museu) 

Horaris obertura:  11 hores diàries (13 el dissabte) 6 dies 

a la setmana 

Visitants anuals:   2001 361.391 

    2003 341.415 

    2004 303.079 

    2005 384.415 

    2006 534.655 

  (+ 141.234 al Cinema Massimo, 28.434 a la sala 3) 

Procedència (estimacions):  50% turistes 

    50% Àrea metropolitana 

 

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA T15 
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1.- Presentació 
 
El Museo del Cinema té els seus orígens en la col·lecció privada de 

Maria Adriana Prolo, oberta al públic l’any 1958 en un dels braços 

de Palazzo Reale. El museu va restar en aquesta seu fins l’any 

1985, quan tancà per motius de seguretat. Després d’uns anys 

d’incògnites, es va decidir traslladar la col·lecció en un espai més 

ampli, concretament a la Mole Antoneliana, edifici emblemàtic de la 

ciutat. Aquest trasllat es va fer efectiu l’any 2000, quan va obrir al 

públic la seu actual, amb gran èxit de públic. En el seu primer any 

de vida (juliol 2000 – juny 2001) va rebre 427.828 visites (incloses 

les visites de l’ascensor panoràmic). L’èxit continuà i l’any 2007 el 

Museo del Cinema era el dotzè museu més visitat d’Itàlia. 

 

Tot i que la inauguració oficial del museu va ser el juliol de l’any 

2000, algunes parts del circuit es van obrir un any més tard (Galeria 

dels cartells). Igualment, certs espais, com els dedicats a botiga, 

cafeteria i a acollir els visitants van obrir el 2003. L’any 2006, just 

abans de les olimpíades, el museu va reordenar alguns espais de la 

seva col·lecció per adequar-los a les demandes del públic. 

 

Les col·leccions del museu són propietat de la Fondazione Maria 

Adriana Prolo – Museo Nazionale del Cinema, creada l’any 1991 

per iniciativa de la regió Piemont, l’Ajuntament de Torí, la província 

de Torí, la Fondazione CRT i l’associació Museo Nazionale del 

Cinema.  

 

El museu disposa, a més d’espais expositius, de botiga i cafeteria, 

d’una biblioteca, una cinemateca i un arxiu d’història del cinema. 

Alguns d’aquests espais es localitzen en seus allunyades de la 

central, excepte en el cas de l’arxiu. A més, disposa d’un cinema 

propi (Cinema Massimo) situat a proximitat del museu, que destina 

dos sales a projectar cinema actual i una tercera que exerceix de 

filmoteca. 

 

L’edifici en què es localitza el museu, la Mole Antoneliana, es pot 

considerar com el símbol de Torí; amb 167 metres d’altura, és 

l’edifici més alt d’Europa construït amb maons. La construcció la 

començà l’arquitecte Alessandro Antonelli (d’on deriva el seu nom) 

l’any 1862 i havia de servir com a sinagoga. Posteriorment, l’any 

1878, l’ajuntament l’adquirí, encara en construcció, per transformar-

la en monument a la Unitat italiana. L’edifici es finalitzarà l’any 

1889. 

 

Finalment cal apuntar que el museu gestiona, des de l’any 2005, 

tres festivals. El més important és el Torino Film Festival, dedicat 

als nous autors, que va celebrar l’any 2005 la seva XXIII edició, 

amb uns 80.000 espectadors. Els altres festivals són de caràcter 

temàtic. Concretament el cinemambiente (dedicat al medi ambient, 

X edició el 2007) i Torino GLBT Film Festival (dedicat al cinema gai 

i lèsbic XXII edició el 2007). 
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2.- Tipus de promoció que es realitza 
 

Tot i que en determinats moments puntuals (estiu i alguns caps de 

setmana) el museu pateix col·lapses pel número de visitants, es 

considera que l’equipament encara té capacitat per a créixer. Per 

aquest motiu es porten a terme diverses campanyes de promoció 

dirigides, bàsicament, a tres tipus de públic: 

- Públic general (majoritàriament local) 

- Turistes 

- Públic especialitzat. 

 

De cara al públic local el museu realitza campanyes puntuals, com 

la difusió de les diverses exposicions temporals que realitza (a 

través normalment de material promocional distribuït pels comerços 

del centre de Torí). Igualment, majoritàriament per al públic local, el 

museu publica mensualment la Rivista del cinema, amb diversa 

informació sobre el món del cinema en general i el museu en 

particular, així com la programació de la sala tres del Cinema 

Massimo, que a efectes pràctics actua com a filmoteca del museu. 

 

Pel que fa als turistes, el Centre treballa especialment de cara als 

visitants del nord-oest d’Itàlia, majoritaris al museu, així com, en 

menor mesura, per atreure visitants de la resta del país. Igualment, 

també treballa amb Turismo Torino i amb responsables de 

l’ajuntament de cara a millorar la inserció del museu en les diverses 

guies turístiques que s’han publicat aquests últims anys sobre la 

ciutat. Aquest treball complementa la presència que el museu té en 

les diverses oficines de turisme de la ciutat. Igualment l’equipament 

ha treballat per estar present als mitjans de comunicació, 

especialment aquells d’àmbit estatal. Per aconseguir-ho les eines 

utilitzades van des de les notes de premsa, a l’organització de 

viatges per tal que els periodistes puguin conèixer el museu (per 

exemple, l’any 2007 es va organitzar un viatge per als periodistes 

de Milà). La promoció internacional del museu acostuma a enfocar-

se al públic cinèfil.  

 

Per últim, de cara al públic especialitzat, aquell públic més cinèfil, el 

museu realitza determinades activitats que es publiciten en els 

mitjans especialitzats. Aquest és el cas de presentacions de llibres 

o de conferències de directors, tècnics o actors relacionats amb el 

món cinematogràfic, per citar alguns exemples. En aquest apartat 

es pot incloure també la Rivista del cinema, citada anteriorment. 

Igualment el museu també organitza, fora de la seu, diverses 

mostres que serveixen perquè el públic interessat pel tema 

coneguin l’existència de l’espai torinès. Finalment, també porta a 

terme la restauració de diversos films que, en les projeccions, 

serveixen per difondre el treball del museu de Torí. 

 

Ara bé, l’actuació més important del Museo del Cinema, que es 

dirigeix a totes tres tipologies de públic, és l’organització directa de 

diversos festivals de cinema: Torino Film Festival, Cinemambiente i 

Torino GLBT Film Festival. Aquests tres festivals, i les seves 
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presentacions, permeten arribar a un número important de 

persones, especialment a través dels mitjans de comunicació.  

 

Finalment no s’ha de passar per alt que el museu del cinema està 

localitza a la Mole Antoneliana, l’edifici símbol de la ciutat de Torí i 

que per tant, són moltes les produccions i logotips en què el museu, 

gràcies a l’edifici, hi apareix. Aquest fet va ser especialment 

important durant la celebració dels Jocs Olímpics, però també ho és 

a través de les presència habitual del museu en pel·lícules i sèries 

de televisió. En aquest sentit cal apuntar l’èxit de la pel·lícula Dopo 

mezzanotte de Davide Ferrario (2004). Rodada a Torí en general i 

al Museo del Cinema en particular, va guanyar diversos premis a 

festivals com el de Berlín de 2004, assolint un èxit important. 

 

3.- Polítiques de cara a la captació de nous públic s 
 

Les polítiques de captació de nous públics per part del museu es 

porten a terme, bàsicament, a través de la millora de l’accessibilitat 

al museu. Així, el museu participa en les diverses jornades de 

portes obertes organitzades a nivell nacional, amb entrada de franc; 

allarga el seu horari de visita amb motiu d’actes com les notte 

bianche o de grans esdeveniments ciutadans com la presentació de 

la nova Fiat Cinquecento (04/07/2007), quan el Museo del Cinema 

va obrir les seves portes fins a les dues de la matinada per un preu 

simbòlic de dos euros. 

 
 

Imatge 184.- Tríptic 
promocional del Museo 
del Cinema (font: 
col·lecció personal de 
l’autor) 
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Igualment l’equipament intenta generar, en continu, novetats i 

promoure actes diversos que puguin ajudar a presentar-lo com una 

institució dinàmica i aconseguir, d’aquesta manera, que el públic 

torni a visitar-lo. Ara bé, el fet que el museu no disposi d’un espai 

per a mostres temporals obliga a trobar solucions imaginatives, ja 

que s’és conscient de la importància de les mostres temporals en la 

capacitat per atreure nous públics. Actualment les exposicions 

temporals del Museo del Cinema es porten a terme al que 

originalment era “la Galeria dels cartells” (espai dedicat a acollir els 

cartells de diverses pel·lícules). Per a exposicions de gran format el 

museu es veu obligat a recórrer a altres seus, com l’Archivio di 

Stato (Passolini e noi del 03/11/2005 al 04/12/2005) o a la 

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Sulle Strade di Kiarostami, 

del 18/09/2003 al 12/10/2003). Aquesta necessitat d’exposar en 

altres seus també té efectes positius: s’aconsegueix arribar a públic 

nou i es poden unir esforços comunicatius amb altres institucions. 

 

Així mateix, el Centre té convenis amb un centenar d’empreses per 

facilitar l’accés dels seus treballadors al museu. L’objectiu és arribar 

a un públic que el museu, de manera aïllada, difícilment podria 

tocar (a més de tractar-se d’un públic que no és el més habitual en 

els museus). 

 

Finalment, com tots els museus de la ciutat, la institució participa de 

la Torino Card i l’Abbonamento musei, sent el Museo del Cinema 

un dels més visitats pels titulars d’aquestes targetes. 

 

 

 

Imatge 185.- L’espectacultaritat de l’ordenació interior, així com la 
projecció que aconsegueix gràcies al ressò que li dona el seu 
emplaçament (per exemple, aparició en les monedes de dos cèntims 
d’euro d’Itàlia), ajuden a projectar el museu (font: staff.polito.it) 
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4.- Polítiques econòmiques 
 

Tot i que no ha estat possible aconseguir dades oficials referents 

als pressupostos, tot sembla indicar que la majoria d’ingressos 

procedeixen de les institucions públiques, tot i que el museu 

disposa d’ingressos importants per venda d’entrades, concessions 

comercials i lloguer d’espais per a la celebració d’esdeveniments 

privats. 

 

5.- Avaluació dels resultats 
 

El museu no porta a terme un monitoratge sistemàtic del seu públic, 

sinó que realitza, de forma puntual, diversos estudis de públic. Així, 

l’any 2005, es va realitzar un estudi sobre el recorregut intern del 

visitant, que va portar a la redefinició de determinats espais de les 

col·leccions, així com a la millora de la comunicació interna del 

museu. Aquestes millores van ser enllestides just abans de les 

olimpíades i el museu, renovat, es va inaugurar el 8 de febrer de 

2006.  

 

Igualment, l’any 2005, la Fundació Eni Enrico Mattei va portar a 

terme una anàlisi de les tipologies de públic de diversos museus de 

la ciutat, entre ells el del Cinema. Els resultats d’aquest estudi es 

van difondre, a nivell intern, l’any 2006. L’any 2007 s’estava portant 

a terme una nova recerca sobre els públics del museu. No ha estat 

possible accedir a la informació de cap d’aquestes dues recerques. 

 

Pel que fa a estudis de no-públics, no s’ha realitzat cap tipus 

d’estudi ni n’està previst cap a mitjà termini. 

 

6.- Col·laboració / competència amb altres instituc ions 
 

El museu porta a terme diferents col·laboracions amb altres 

festivals de cinema que es realitzen a la pròpia ciutat de Torí (més 

enllà dels tres que organitza directament) i a Europa. Destaquen 

especialment les col·laboracions amb els festivals de Cannes, 

Venècia i Berlín. Aquesta col·laboració permet al museu aprofitar 

els festivals com a plataforma per donar-se a conèixer, tot 

organitzant diferents activitats que arriben als mitjans o al públic 

interessat en el cinema. El tipus de col·laboració varia en funció de 

l’any i del festival: presentacions, comunicats de premsa o 

esmorzars amb premsa especialitzada, entre altres. 

 

Pel que fa a la possible competència d’altres institucions, no es 

considera que n’existeixi ni en l’atracció de visitants (especificitat de 

les col·leccions), ni de recursos públics (semblen garantits) ni 

d’ingressos privats (són relativament pocs els museus que busquen 

aquests recursos a Torí). A nivell concret de festivals es considera 

que no existeix competència, ja que cada un té la seva temàtica 

especialitzada: cinema de nous autors (Torino Film Festival), 

cinema mediambiental (Cinemambiente) i cinema gai i lèsbic 

(Torino GLBT Film). 
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7.- Projectes futurs 
 

Existeixen projectes futurs per ampliar la seu del museu, 

actualment força limitada. En aquest sentit s’apunten diverses 

opcions com el solar d’un antic teatre, pròxim a la seu actual o bé 

un edifici veí ocupat actualment per la RAI. Igualment es parla de 

crear un nou magatzem per al museu a l’àrea de Spina3, que 

substituiria els diferents magatzems repartits per la ciutat i rodalies 

que ocupa actualment. 

 

Així mateix, s’apunta la possibilitat que l’ascensor panoràmic fins al 

sostre de la Mole Antoneliana, actualment gestionat per l’empresa 

de transports de Torí, passi a ser gestionada pel museu. 

 

També existeix la voluntat de crear a Torí el Cinema borgo, gran pol 

cinematogràfic que aprofiti l’estructura del museu, els festivals i els 

diferents instruments públics i privats de creació cinematogràfica 

que hi ha a la ciutat (Piemonte film commission, Virtual Reality & 

Multimedia Park, FERT). 

 

Tots tres projectes, però, depenen del finançament de 

l’administració pública per tal de portar-se a terme, motiu pel qual 

no sembla que a mitjà termini aquests projectes siguin una realitat. 

 

Finalment cal assenyalar que el museu té previst participar en els 

actes del World Design Capital i dels 150 anys de la Unitat d’Itàlia, 

tot i que a juliol de 2007 encara s’estava definint la manera com ho 

faria. 

 

8.- Resum dels elements més destacables 
 

Entre els elements més destacats de la gestió del museu destaca 

l’important esforç comunicatiu que porta a terme, que s’ha traduït 

en un augment quasi constant del nombre de visitants del Centre 

fins a situar-lo entre els més visitants d’Itàlia (el desè més visitat 

l’any 2005 i el dotzè l’any 2006).  

 

Gran part d’aquest èxit es deu a la promoció realitzada des del 

museu, una de les més importants que es porten a terme a Torí. 

Aquesta promoció es divideix, tal com hem exposat, bàsicament en 

tres grans grups: Públic general (majoritàriament local), turistes i 

públic especialitzat. A més, el fet que el museu aprofiti la promoció 

relacionada amb el cinema, especialment a través dels festivals i de 

la sala de projeccions pròpia de la institució, també juga al seu 

favor, tot donant-li una gran presència i prestigi entre els amants del 

setè art. Per últim, la situació del museu, en l’edifici emblemàtic de 

la ciutat i important mirador sobre Torí, ajuda a atreure possibles 

visitants estrangers. 

 

Ara bé, malgrat aquesta situació, que es pot qualificar com a bona, 

existeixen certs perills que el museu està començant a afrontar 

actualment. Es tracta, sobretot, de la manca d’espai de la seu 
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actual, que permet únicament exposar una part de les col·leccions. 

La resta dels serveis del museu, així com gran part de les 

col·leccions i la biblioteca, es troben repartides en diversos 

emplaçament de la ciutat. Aquesta manca d’espai fa que el museu 

pateixi, puntualment, col·lapses de visitants, principalment en els 

accessos. La manca d’espai també impedeixen que el Museu pugui 

desenvolupar activitats puntuals (conferències, exposicions 

temporals), almenys en la pròpia seu, ja que li manca l’espai 

necessari per desenvolupar-les. Per tant, es pot considerar que el 

gran repte futur del museu passa per la seva ampliació per tal de 

garantir-ne el seu creixement. 

 

9.- Bibliografia i altres fonts 
 

Museo Nazionale del Cinema (2006) Il Museo nazionale del cinema 

Torino, Museo Nazionale del Cinema – Editrice il Castore 

 

Cinema, lo spettacolo continua Document promocional 

La rivista del cinema núm. 46 Document promocional 

La rivista del cinema núm. 50 Document promocional 

 

www.cinemambiente.it (10/07/07) 
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Localització:   Torí (marge dret del Po) 

Temàtica: Material relacionat amb la muntanya 

Propietari:  Club Alpino Italiano (amb 

reconeixement “nacional” per l’Estat) 

Tipus explotació:   Directa 

Gestor:    Privada 

Número de treballadors:  40 (Torí i Exilles) 

Pressupost (2005):   2.600.000€ (Torí i Exilles) 

Autofinançament (2005):  - 

Tarifes (2006):  6€ 

Horaris obertura:   10 hores diàries 6 dies a la setmana 

Visitants anuals:   1999 37.802 (Torí i Exilles) 

2001 40.040 (Torí i Exilles) 

    2003 40.004 (Torí i Exilles) 

 2004 29.339 (seu torinesa 

 parcialment tancada per obres) 

2005 13.847 (seu torinesa  

parcialment tancada per obres) 

    2006 41.113 (Torí) 32.803 (Exilles) 

Procedència (Torí):  75% Torinesos 

    25% Fora de la ciutat 

 

MUSEO NAZIONALE DELLA 
MONTAGNA “DUCA DEGLI 
ABRUZZI” 

T16 
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1.- Presentació 
 

El Museo della Montagna és una institució privada, amb 

reconeixement de rang nacional i un dels pocs museus al món 

dedicat, de manera exclusiva, a la muntanya. 

 

Els seus orígens daten de l’any 1874, quan sota l’impuls del Club 

Alpino Italiano, nascut a Torí uns anys abans, es va fundar el 

museu. Els inicis van ser modestos, més aviat com a punt 

d’observació dels Alps, fins que l’any 1901 va rebre una important 

donació de material polar per part del Duc d’Abruzzi, en homenatge 

al qual es va incloure el seu nom al del museu. El 1911, amb motiu 

de l’Exposició Internacional, es va realitzar una nova ampliació, 

seguida el 1935 per una primera transformació, que es repetirà als 

anys setanta. A partir de l’any 2000 es va començar a apuntar la 

necessitat de renovar, novament, el museu. Aquesta renovació va 

comptar amb el suport de l’ajuntament, propietari de l’edifici, de la 

regió, la província, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT 

i IMONT. El 2005 el museu va reobririr les seves portes amb la 

presentació actual. 

 

El Centre inclou diverses sales per a exposicions permanents i 

temporals, una terrassa panoràmica que permet observar 400 

quilòmetres lineals dels Alps, un important Centre de documentació, 

sala de conferències i bar – restaurant.  

 

A més, el museu també és l’encarregat de gestionar, juntament 

amb la regió i des del 1996, el fort d’Exilles, propietat de l’Estat i 

localitzat en aquesta ciutat de les valls alpines (a 70km al nord de 

Torí), així com un refugi de muntanya, construït el 1880 que a part 

de continuar amb la seva funció, acull un petit espai expositiu. 

 

2.- Tipus de promoció que es realitza 
 

El principal element característic de la promoció que realitza el 

museu és que aquesta no se centra en l’aspecte institucional, sinó 

en els esdeveniments, generalment actes puntuals.  

 

Així, la promoció del museu es divideix en dos grans grups. D’una 

banda la promoció dirigida a la ciutat de Torí, que acostuma a 

aparèixer en diaris i revistes, així com en tríptics i molt especialment 

de targetes postals (targetes que reprodueixen estampes antigues 

referents a la muntanya i que s’han convertit en un element 

diferenciador del museu). De l’altra, la promoció d’àmbit nacional, 

que passa per enviar informació a les persones que figuren en la 

base de dades del museu. La presència directa a l’estranger és 

puntual, normalment a través d’exposicions creades per a ser 

visitades al museu que es transformen, posteriorment, en mostres 

itinerants, normalment per les ciutats italianes. Igualment el museu 

també participa en actes dedicats a la muntanya, com el Festival de 

Cinema de Muntanya de Torelló (Catalunya). La promoció del 

museu no realitza cap tipus de segmentació per edats. 
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Imatge 186.- Diverses postals promocionals de les exposicions temporals 
que tenen lloc al museu. L’aposta per aquest disseny similar en totes les 
exposicions ha ajudat a que la promoció del museu sigui fàcilment 
identificable pels torinesos (font:col·lecció personal de l’autor). 

A nivell comunicatiu és interessant assenyalar que el museu 

disposa de servei de premsa, que realitza entre altres funcions un 

buidat de totes les notícies referents al Centre (entre 500 i 1.000 en 

funció dels anys). La majoria apareixen a la secció “cultura” dels 

diaris, i són poques les que apareixen en altres seccions, com la 

d’esports (el museu té una àmplia secció dedicada als esports de 

muntanya). Tot i això s’apunta una certa dificultat en aparèixer a 

diaris d’àmbit nacional, dificultat que es deuria a la temàtica 

específica alpina del museu, allunyada i en conseqüència poc 

interessant per a gran part dels italians. 

 

Pel que fa al fort d’Exilles, la promoció és difícil donada la gran 

temporalitat que pateix el monument ja que els mesos d’hivern, tot i 

que el fort resta obert, les condicions atmosfèriques en dificulten la 

visita (espai de muntanya sense climatització). D’aquesta manera 

s’ha apostat per promocionar el fort especialment en els mesos 

d’estiu i sobretot a la ciutat de Torí. 

 

Finalment cal apuntar que la reobertura del museu es va 

promocionar sobretot a partir de la premsa, obtenint uns resultats 

que es van considerar plenament satisfactoris. A més, es va fer 

coincidir l’obertura amb el Dia Internacional de la Muntanya, fet que 

va permetre que l’acte aparegués en el programa estatal de 

festivitats i comptés amb la presència d’un ministre, elements que 

van ajudar a augmentar-ne la difusió. 
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3.- Polítiques de cara a la captació de nous públic s 
 

La renovació del museu va suposar, per si mateixa, una aposta per 

captar nous públics, especialment amb la transformació del que es 

considerava un “museu tradicional” en un museu amb tres àrees 

clarament diferenciades: exposicions, biblioteca i sala de reunions. 

 

La reobertura del museu, gràcies a l’efecte novetat i a una 

campanya de promoció realitzada en l’àmbit local, va aconseguir 

atreure en un any uns 60.000 visitants, quan les xifres anteriors 

habituals de visitants giraven entorn als 40.000. El repte actual del 

museu és mantenir aquestes xifres. Per aconseguir-ho es planteja 

un programa d’activitats puntuals major que abans de la renovació, 

on destaquen la celebració de tres grans exposicions anuals i un 

parell d’exposicions de menor format. L’elecció de les temàtiques 

d’aquestes exposicions es realitza bàsicament en funció de les 

col·leccions del museu. 

 

Pel que fa a la biblioteca, manté un públic fidel, quantitativament 

poc important. Finalment, la sala d’actes, permet acollir 

esdeveniments importants, tot i la sensació generalitzada que les 

dificultats d’accés al museu en dificulten una explotació en ple 

rendiment. 

 

 

 

4.- Polítiques econòmiques 
 

El pressupost del museu (englobant les diferents seus) és de 

2.600.000 €, la majoria dels quals es destinen a despesa corrent. 

Únicament entorn al 4% del pressupost resta lliure d’assignació 

concreta i per tant, disponible per a la realització d’activitats 

diverses. 

 

A nivell d’autofinançament, tot i que no es disposa de dades 

concretes, mereix la pena mencionar la col·laboració del Centre 

amb les fundacions CRT i San Polo. Destaca especialment una 

iniciativa duta a terme per la Fondazione CRT, “Sapere donare – 

UnoperUno” que consisteix en què per cada euro que es dona al 

Museu, la Fundació n’afegeix un altre. Aquesta iniciativa, que va 

entrar en funcionament el gener de 2007, és la primera vegada que 

s’aplica a un museu, encara que la Fondazione CRT havia 

experimentat el mateix sistema a diferents ens i associacions. Tot 

sembla indicar, però, que aquesta iniciativa s’estendrà a d’altres 

museus. 

 

5.- Avaluació dels resultats 
 

El museu no porta a terme, per si mateix, cap tipus d’anàlisi 

estadística dels visitants. Tot i això participa en els projectes de 

monitoratge dels resultats de l’Ajuntament de Torí (Direcció de la 
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cultura), que cedeix, a posteriori, els resultats. En línies generals es 

considera que el públic surt satisfet de la seva visita la museu. 

 

Igualment les enquestes han permès veure que una gran part dels 

visitants són torinesos (aproximadament el 75%), mentre que el 

25% restant es divideixen de forma bastant equitativa entre italians i 

estrangers. En aquest sentit, des de la reobertura del museu, el 

número de visitants estrangers ha augmentat. 

 

6.- Col·laboració / competència amb altres instituc ions 
 

A nivell de col·laboracions, el museu porta a terme diverses 

actuacions amb altres Centres. L’especificitat de les col·leccions, 

però, limita aquestes col·laboracions a equipaments situats en 

altres països, més que no pas amb museus de Torí. Tot i això, el 

museu participa en la majoria d’activitats conjuntes empreses pels 

museus de la ciutat. Destaca que va ser un dels primers museus en 

incorporar-se a l’Abbonamento musei.  

 

Igualment, a nivell de col·laboració, cal esmentar el paper clau que 

el museu torinès desenvolupa en la International Alliance for 

Mountain Film, associació creada per impulsar la celebració de 

festivals de temàtica relacionada amb la muntanya i que agrupa 

setze institucions d’onze països diferents, la majoria de les quals 

celebren festivals de cinema.  

 

 
Imatge 187.- Cartell promocional de la iniciativa Uno per Uno, amb la qual 
el museu vol iniciar una nova línia dedicada a reforçar l’autofinançament 
(font: col·lecció personal de l’autor) 
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Pel que fa a la competència, l’especificitat de les col·leccions del 

museu fa que no senti una autèntica pressió en cap camp de la 

seva activitat.  

 

7.- Projectes futurs 
 
Entre els projectes més ambiciosos de cara al futur destaca el de 

construir un ascensor inclinat per facilitar l’accés al museu. La 

construcció d’aquest ascensor, prevista inicialment per a l’any 2006, 

no té encara data fixa d’execució, però tot sembla indicar que es 

realitzarà. De fet, aquesta infraestructura és vital per al projecte 

d’inclusió del museu a l’anomenat Eix del Po (amb el Borgo 

Medievale, la Promotrice delle Belle Arti i el Museo dell’Automobile, 

entre altres). Sense aquest ascensor la situació del museu, en un 

turó i separat, pel riu, de la resta d’equipaments culturals de la 

ciutat, condiciona seriosament la seva accessibilitat. De fet, 

actualment només es pot accedir al museu a peu, després d’uns 

400 metres d’ascensió. No existeix cap autobús que hi accedeixi i el 

transport en vehicle privat està supeditat a la possibilitat 

d’aparcament en la petita explanada del davant del museu, amb un 

nombre de places limitat. Per tant, l’existència d’un ascensor 

panoràmic es podria considerar una millora molt important. 

 

Pel que fa referència al projecte concret d’Eix museístic del Po, 

actualment s’hi treballa, però sense considerar-lo un projecte 

prioritari i sense que existeixi cap tipus de data fixada. 

A nivell més intern, cal destacar el gran esforç que el museu porta a 

terme per digitalitzar el seu fons documental, especialment la 

fototeca, element que pot ajudar a transformar el museu en un 

Centre de referència i fer-ne augmentar la seva notorietat. 

 

Finalment cal assenyalar que es va apuntar la possibilitat que el 

Museo della Montagna inclogués una part dedicada als Jocs 

Olímpics o fins i tot que es transformés en el futur Museu Olímpic 

de la ciutat. Diferents problemes de disponibilitat d’espai han fet 

que aquesta opció s’hagi pràcticament descartat. Actualment el 

projecte de Museu Olímpic no és segur que es dugui a terme. 

 
8.- Resum dels elements més destacables 
 

Entre els elements a retenir del Museo della Montagna cal destacar 

el fet que tot i ser un museu que porta el títol de nacional, no és 

excessivament conegut ni en el context local, ni molt menys italià. 

Per aquest motiu una de les principals tasques de la direcció és la 

seva difusió, especialment a escala nacional. 

 

En aquest sentit destaquen algunes iniciatives remarcables, com la 

presència d’un interessant servei de premsa, que genera un 

número de notícies important. Ara bé, el gran repte del Centre 

passa per associar el museu no només a l’apartat de cultura dels 

mitjans de comunicació, sinó obrir-lo a altres aspectes que també 

tracta, com per exemple els esports. En aquest sentit, l’aposta que 
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el museu porta a terme des de la seva reobertura per les activitats 

puntual va en aquestes dues línies: reforçar la promoció i mostrar 

una institució que va molt més enllà d’una visió unidireccional de 

muntanya per tractar multitud d’altres temes. 

 

Igualment en el camp de la promoció destaca l’aposta que el Centre 

fa per promocionar-se internacionalment, gràcies a la participació 

en festivals de cinema de muntanya. Una aposta molt puntual, però 

que aporta una visibilitat important al museu. 

 

Pel que fa a la gestió del fort d’Exilles, tot i que suposa un esforç 

important per la seva posició allunyada de Torí, s’aconsegueixen 

unes xifres de visitants importants. Resta, però, qüestionable la 

poca relació existent entre els dos Centres, ja que un visitant tipus 

difícilment observarà, més enllà de determinades aparicions del 

logotip del Museo della Montagna a Exilles, una relació directa 

entre els dos Centres. 

 

A nivell econòmic sobresurt la iniciativa duta a terme pel museu i la 

Fondazione CRT, “Sapere donare – UnoperUno”, en què per cada 

euro que un privat dóna al museu, la Fundació n’afegeix un altre. 

Aquesta iniciativa, pionera, es pot considerar molt positiva, ja que 

permet augmentar els ingressos del museu, al mateix temps que 

sensibilitza la població sobre la necessitat de finançar-lo. 

 

Ara bé, com ja ha quedat dit, el gran repte futur del museu és la 

millora de la seva accessibilitat, ja que sense aquesta millora el 

número de visitants difícilment podrà arribar a xifres importants. En 

aquest sentit, l’actual projecte de col·locar un ascensor inclinat es 

pot considerar una bona solució al problema. 

 

9.- Bibliografia i altres fonts 
 

Audisio, Aldo; Camanni, Enrico & Ribetti, Marco (2006) Museo 

Nazionale della Montaga. A torino dal 1874 Torino, Museo 
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Localització:   Torí (centre) 

Temàtica:   Diverses exposicions temporals 

Propietari:    Privat 

Tipus explotació:   Fundació 

Gestor:    Privat 

Número de treballadors: - 

Pressupost (2005):   - 

Autofinançament (2005):  - 

Tarifes (2006):  7’5€ 

Horaris obertura:  10 hores diàries 7 dies a la setmana (5 

els dilluns i 13 els dijous i els dissabte) 

Visitants anuals:   1999 76.121 

2001 125.187 

    2003 132.139 

    2004 148.719 

    2005 144.084 

    2006 114.943 

Procedència:   - 

 

 
 

PALAZZO BRICHERASIO T17
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1.- Presentació 
 

La Fondazione Palazzo Bricherasio va ser creada l’any 1995 amb 

l’objectiu de dotar la ciutat d’una nova plataforma per a la producció 

i promoció de la cultura, oberta a les tendències més diverses del 

panorama de l’art modern i contemporani. La voluntat era anar més 

enllà del museu tradicional i conformar un “espai d’art”. Per aquest 

motiu, el Centre ha apostat, al llarg de la seva trajectòria, per les 

exposicions temporals. En els seus més de deu anys de vida ha 

rebut més d’un milió de visitants. 

 

La seu de la Fundació, en ple centre comercial de Torí, ocupa un 

palau construït l’any 1636 però renovat a partir de 1855 pel cavaller 

Luigi Cacherano di Bricherasio, que li donà nom gràcies a les 

múltiples obres d’embelliment que hi realitzà. Posteriorment, un 

dels moments importants del palau serà la firma, l’any 1899, de 

l’acte constitutiu de la Fiat. 

 

Les seves activitats es divideixen principalment en tres tipologies: 

- Sales expositives de tipus museístic, on es porten a terme 

una mitjana de tres exposicions l’any. Acull mostres sobre 

art modern i contemporani, així com arqueològiques. 

- Sales històriques: dedicades a debats, conferències, 

presentacions i mostres de petit format.  

- Espais externs: dedicats a l’escultura monumental i les 

instal·lacions d’artistes contemporanis.  

 

A més, de forma puntual, la Fundació també celebra exposicions 

fora de la seva seu.  

 

La Fundació disposa de diversos espais expositius, d’una petita 

llibreria així com de manera experimental, durant l’any 2007, i a fi 

d’avaluar-ne la viabilitat, d’una cafeteria situada en el patí davanter 

de l’edifici. 

 

2.- Tipus de promoció que es realitza 
 

La promoció que realitza la Fundació acostuma a utilitzar els 

mitjans habituals en aquest tipus d’institucions: premsa, material 

imprès, publicitat, cartells, desplegables o newsletter. Ara bé, la 

principal diferència amb altres equipaments torinesos rau en la 

intensitat de la comunicació, molt més important que en qualsevol 

altre equipament de la ciutat. En aquest sentit és il·lustratiu el fet 

que Palazzo Bricherasio sigui l’únic equipament que de forma 

recurrent incorpora publicitat de pagament a la revista que es 

distribueix entre tots els titulars de l’Abbonamento musei. 

 

Igualment destaca, en la promoció del Centre, que en les 

exposicions que organitza el Palau hi hagi una certa tendència a 

donar importància als grans noms de la pintura, encara que aquests 

tinguin un pes percentual baix entre les obres exposades. La 

intenció és que els grans noms actuïn com a element d’atracció cap  
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Imatge 188.- Anunci publicat per la institució en la revista que reben els 
socis de l’Abbonamento Musei. Noti’s, igualment, la singularitat del títol de 
la mostra, on es posa de relleu la presència d’artistes consolidats (font: 
Lettera dei Musei, núm. 24, desembre 2006) 

a les mostres. Concretament, de les 36 exposicions celebrades fins 

a finals de 2007, set recorrien a aquesta tècnica. Entre elles la 

primera exposició del centre Kandinskij, Malevich e le avanguardie 

russe 1905-1925 (22/09/1995 a 9/01/1996) o les més recents Da 

Renoir a Picasso (14/03/2001 a 16/06/2001) i Da Raffaello a Goya 

(1/10/2004 a 23/01/2005). 

 

Finalment cal destacar el fet que en les exposicions temporals que 

organitza el museu es poden aconseguir tríptics de la pròxima 

exposició que acollirà el Centre, sent aquesta una excel·lent forma 

de difusió per a un públic potencial. A més, en la mateixa línia, 

existeixen cartells en el hall d’entrada que presenten les 

exposicions que acollirà la Fundació en els pròxims divuit mesos.  

 
3.- Polítiques de cara a la captació de nous públic s 
 

La principal política del Centre de cara a captar possibles visitants 

és l’amplitud horària: obre tots els dies de la setmana amb uns 

horaris amplis que van de les 5 hores del dilluns, a les 13 dels 

dijous i dissabtes, quan el centre obre en horari nocturn. 

 

A més, també s’organitzen diverses activitats entorn les 

exposicions: visites guiades (en ocasions nocturnes o a l’exterior 

del museu), conferències, iniciatives originals i diverses en funció 

de la temàtica de la mostra (entre les més recents, degustacions de 
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vi o “interrogar l’art amb la psicoanàlisi”). Un seguit d’activitats que 

haurien d’ajudar a atreure públic poc habituat a aquests actes. 

 

Per últim val la pena ressenyar l’existència d’una Associació 

d’Amics que ofereix als seus socis accés il·limitat a les mostres, 

invitacions per a amics i els catàlegs de les exposicions 

organitzades (100€ anuals / 80€ joves).  

 

4.- Polítiques econòmiques 
 

No ha estat possible accedir als pressupostos de la Fundació. 

Malgrat aquest fet s’ha constatat que la Fundació rep el patrocini de 

diverses institucions i empreses: Regió Piemont, Província i 

Ajuntament de Torí, Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, la 

Stampa, Eclettica i Radio Monte Carlo 

 

5.- Avaluació dels resultats 
 
No ha estat possible accedir a dades d’enquestes realitzades per la 

institució. 

 
6.- Col·laboració / competència amb altres instituc ions 
 

La Fondazione Palazzo Bricherasio porta a terme diverses 

col·laboracions puntuals amb altres institucions, sense que s’hagi 

observat continuïtat en cap d’elles. Pel que fa a la possible 

competència d’altres institucions, el fet que el Palau sigui un dels 

pocs espais torinesos que organitza regularment exposicions 

temporals (existeixen altres espais de titularitat pública, com 

Palazzo Cavour, que únicament organitzen actes puntualment) fa 

que no es consideri que, a nivell de visitants, hi pugui haver una 

competència amb altres equipaments, almenys a mitjà termini. En 

canvi, a nivell de subvencions o mecenatge sí que s’apunta una 

competència major, ja que el caràcter privat de l’equipament pot 

condiciona la seva dependència d’aquests fons. 

 

7.- Projectes futurs 
 

Recentment la Fundació ha obert una cafeteria en el patí situat 

entre la via pública i la façana del palau. La intenció era superar 

una de les mancances del centre. Està previst que si la iniciativa té 

èxit es pugui repetir en pròxims estius o fins i tot que esdevingui 

permanent. Més enllà d’aquesta actuació, la continuïtat en les 

actuacions serà la tònica general. 

 

8.- Resum dels elements més destacables 
 

Entre els elements més destacats de la institució figura la important 

promoció que porta a terme de les diverses activitats, fet que el 

converteix en una de les institucions amb major visibilitat en el 

context torinès. Destaca especialment l’aposta que el Centre fa per 
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grans noms de la pintura com a elements d’atracció cap a les seves 

mostres. Aquest fet pot generar, en contrapartida, certa decepció 

entre aquells visitants que esperin trobar una exposició dedicada a 

grans noms, quan en realitat acostumen a ser exposicions de 

períodes, amb una presència d’obres conegudes limitada. Aquest 

és un fet que els responsables del museu haurien de tenir present. 

 

Un altre element a destacar és la llarga antelació amb què els 

responsables de comunicació del museu difonen les seves 

activitats. El fet que el visitant del Centre pugui conèixer, amb un 

any i mig d’antelació, les exposicions futures és un element 

extremadament interessant. 

 

A nivell més d’accessibilitat, s’ha de valorar molt positivament 

l’amplitud d’horaris de la visita al Palau, una de les més extenses 

de Torí, ja que obre els set dies de la setmana, dos d’ells en horari 

de nit i sense tancar al migdia. Un esforç digne de lloar. 

 

Pel que fa referència als reptes, cal esmentar el fet que les seves 

dimensions, modestes, impedeixen que pugui acollir grans 

exposicions, la qual cosa limita la seva àrea d’influència i notorietat. 

 

9.- Bibliografia i altres fonts 
 

I Macchiaioli. Sentimento del Vero. Document promocional 

Longobardi tra storia e mito Document promocional 

Michelangelo. Il mito della “Leda” e la seconda reppublica fiorentina 

Document promocional 

 

www.palazzobricherasio.it (24/03/07) 
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Torí havia estat tradicionalment la seu de la casa Savoia. Aquest fet 

es traduí en un seguit d’actuacions importants per a la ciutat. Els 

inicis de la designació com a capital reial es remunten al segle XVI, 

quan els ducs de Savoia traslladaren la seva capital des de 

Chambery a Torí, que conservarà les noves funcions durant un llarg 

període de temps. De fet, l’any 1861 Torí fou la primera capital de la 

Itàlia unificada. No serà fins el 1865 quan la ciutat perdrà el rang 

administratiu amb el trasllat de la capital italiana primer a Florència i 

posteriorment a Roma.  

 

El gran moment de canvi per a Torí arribarà l’any 1713, quan els 

ducs de Savoia obtindran el títol de Rei, primer de Sicília i 

posteriorment de Sardenya. Aquest fet comportà una voluntat 

d’embellir la capital per adaptar-la al nou estatus de “reial”. En 

aquest context s’inicien un seguit d’ambicioses actuacions de 

renovació, embelliment, millora i construcció de diferents palaus 

que mostressin l’esplendor de la nova cort. Tot i que molts 

d’aquests projectes no s’arribaran a materialitzar, bàsicament pels 

permanents problemes econòmics del regne, el conjunt de 

residències heretat és important. L’any 1997 molts d’aquests palaus 

van ser declarats Patrimoni material de la Humanitat per la Unesco.  

RESIDÈNCIES REIALS RECONEGUDES PER LA UNESCO 
I ESTAT DE CONSERVACIÓ  
A Torí: Estat 2008 Estat 1997 

Palazzo Reale Restauració 

parcial 

Pendent 

restauració 

Palazzo Chiablese Restaurat Pendent 

restauració 

Armeria Reale  Restaurat Pendent 

restauració 

Palazzo della 

Prefettura  

Bon estat Bon estat 

Biblioteca Reale  Restaurat Pendent 

restauració 

Antics arxius d’Estat  Bon estat Bon estat 

Antiga acadèmica 

militar 

Bon estat Bon estat 

Antigues Cavallerisses  Pendent 

restauració 

Pendent 

restauració 

Regia Zecca Bon estat Bon estat 

Façana del Teatro 

Regio 

Bon estat Bon estat 

Palazzo Madama Restaurat Pendent 

restauració 

Palazzo Carignano En restauració Pendent 

restauració 

RESIDENZE SABAUDE – 
PRESENTACIÓ GENERAL 

T18 
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Castello del Valentino En restauració Pendent 

restauració 

Villa della Regina Restauració 

parcial 

Ruïnes 

A la província de Torí   

Castello di Rivoli Restauració 

parcial 

Restauració 

parcial 

Castello di Moncalieri Afectat per un 

incendi 

Restauració 

parcial 

Reggia di Venaria Restauració 

parcial 

Ruïnes 

Castello della Mandria Pendent 

restauració 

Pendent 

restauració 

Palazzina di Stupinigi En restauració Pendent 

restauració 

Al Piemonte  

Castello di Agliè Bon estat Bon estat 

Castello di Racconigi Restauració 

parcial 

Restauració 

parcial 

Pollenzo Estate Restauració 

parcial 

Restauració 

parcial  

Castello di Govone Bon estat Bon estat 
Font: Elaboració pròpia 
 

Els responsables de la nominació van valorar especialment la visió 

de conjunt de l’actuació constructiva, considerada un exemple de 

l’arquitectura barroca dels segles XVI i XVII (Unesco, 1997). Ara bé, 

la nominació no va estar exempta de problemes, ja que gran part 

de les obres inscrites necessitaven una restauració important. En 

aquest sentit, les inversions en el patrimoni han estat importants, 

amb actuacions de restauració en deu dels vint-i-tres monuments 

inclosos en la llista.  

 

Concretament, entre l’any 1997 (any d’inscripció de les residències 

Sabaudes a la llista de Patrimoni Material de la Humanitat), fins 

l’any 2004, s’han invertit més de 400 milions d’euros en la 

restauració del patrimoni: 153 procedien de l’Estat, 137 de la Unió 

Europea, 18 de fons regionals, 52 del Comitè Interministerial per a 

la Programació Econòmica i 59 de la Compagnia di San Paolo i la 

Fondazione CRT. La majoria dels fons s’han invertit a Venaria 

Reale (218 milions, que inclouen les inversions a la Reggia, als 

jardins, a la ciutat i als espais relacionats del parc de la Mandria). 

Entre les restants inversions destaquen, per valors superiors als 20 

milions d’euros, les realitzades a Palazzo Reale, Stupinigi, la Villa 

della Regina i el Castello di Racconigi. 

 

Aquesta important inversió ha estat possible gràcies al finançament 

del Fondi Investimento e Occupazione (FIO), iniciat als anys 

vuitanta, així com per la firma, el 18 de maig de 2001, entre el 

Ministero per i beni e le attività culturali i la regió Piemont, de 
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l’Accordo di programma quadro in materia di beni culturali del 

Piemonte, que establia diferents punts de col·laboració:  

 

1.- Es potenciava el sistema museístic i cultural del Piemont, tot 

basant les millores en: 

- El sistema de residències i col·leccions dels Savoia 

- El sistema museístic piemontès 

- El sistema de fortificacions i castells 

2.- Es preveia millores en biblioteques, la digitalització de 

documents i la promoció del llibre i la lectura. 

3.- S’apuntava la possibilitat de crear una Escola Nacional del 

Cinema, encara que aquesta proposta no sembla que fos recollida 

al conveni final. 

4.- S’apostava pels espais religiosos: monestirs, esglésies o 

abadies, recuperant i restaurant determinats elements i potenciar-

ne altres. 

 

Les inversions previstes per aquest pla es complementaven amb 

altres procedents de diverses administracions, ja que el principi del 

programa era el de cofinançament de les inversions: tota inversió 

prevista havia de comptar amb una participació similar per part d’un 

agent del territori. En aquest sentit destaca especialment les 

inversions fetes per la regió en la promoció del sistema de 

residències dels Savoia. 

 

L’objectiu de les renovacions era que les diverses residències 

passessin a ser “contenidors de prestigi”, que acollissin museus, 

institucions culturals o mostres temporals. Per aquesta motiu cada 

actuació de renovació plantejava una utilitat futura per als 

equipaments renovats, tot i que sovint aquesta suposada utilitat no 

quedava completament detallada, sinó que es limitava a la 

presentació de grans línies. L’actuació es presentava sota el nom 

de Corona delle Delizie i incloïa catorze antigues residències 

relacionades amb la cort: 

- Palazzo Carignano (Torino) 

- Complex de Palazzo Reale (Torino) 

- Palazzo Madama (Torino) 

- Villa della Regina (Torino) 

- Castello del Valentino (Torino) 

- Castello ducale di Agliè (Província de Torino) 

- Reggia Mandria di Chivasso (Província de Torino) 

- Castello di Moncalieri (Província de Torino) 

- Palazzina di Caccia di Stupinigi (Província de Torino) 

- Castello di Rivoli (Província de Torino) 

- La Reggia de Venaria Reale (Província de Torino) 

- Castello Reale di Govone (Província de Cuneo) 

- Castello di Pollenzo (Província de Cuneo) 

- Castello Reale di Racconigi (Província de Cuneo) 

- Castello di Valcasotto (Província de Cuneo) 
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Imatge 189.- 
Diverses vistes 
d’època i actuals 
d’algunes de les 
residències que 
conformen la Corona 
delle Delizie. A 
l’esquerra el Castello 
del Valentino l’any 
1824 (residència 
reial) i en l’actualitat 
(seu de la Facultat 
d’Arquitectura). A la 
dreta, la Villa della 
Regina  l’any 1770 
(residència reial) i 
actualitat (vista 
posterior de l’edifici, 
recentment restaurat 
i pendent de nous 
usos). (font: imatges 
històriques; comune. 
torino.it, imatges 
actuals: parks.it i 
flickr.com) 
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Imatge 190.- 
Diverses vistes 
d’època i actuals de 
les residències que 
conformen la Corona 
delle Delizie. A 
l’esquerra el Castello 
di Racconigi l’any 
1824 (palau reial) i 
en l’actualitat 
(monument obert al 
públic). A la dreta, el 
Castell de Moncalieri 
entorn a 1850 (palau 
reial) i poc abans 
que sofrís un 
incendi, l’abril del 
2008 (caserna dels 
Carabinieri) (font: 
imatges històriques; 
comune.torino.it, 
imatges actuals: 
wikimedia.org) 
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El document presentava també la necessitat que aquestes 

residències funcionessin com un sistema. Concretament es feia el 

símil de plantejar-lo com una “margarida”: a partir d’un punt central 

(Torí), es pretenia que els diferents potencials visitants anessin 

coneixent el territori de l’entorn. En aquest sentit destaca el fet que 

no es plantejaven rutes circulars, sinó que sempre es pensava en 

rutes possibles a partir de Torí. Aquest fet reforça, indubtablement, 

el paper de Torí i genera dubtes sobre els impactes que l’actuació 

pot generar en el territori, ja que únicament es plantegen visites 

puntuals. Un fet preocupant si tenim present que la majoria de 

monuments tenen unes característiques similars i que molt 

difícilment els monuments menys espectaculars o més allunyats de 

Torí rebran fluxos importants de visitants. Malgrat aquestes 

objeccions, actualment s’estan iniciat els contactes de cara a la 

creació d’aquest sistema. 

 

L’actuació anterior, però, xoca amb el projecte torinès de ruta de les 

residències Sabaudes. Aquest projecte pretén donar una visibilitat 

de conjunt a diferents edificis torinesos construïts per la dinastia: 

Palazzo Reale, Palazzo Madama, Museo Egizio i Museo del 

Risorgimento, entre altres. El fet que alguns d’aquests edificis 

estiguin inclosos en la llistat de Patrimoni Mundial, juntament amb 

el major potencial que innegablement té Torí (a nivell de serveis, 

accessibilitat i oferta complementària) pot comportar una important 

competència per al projecte anteriorment descrit; és lògic pensar 

que gran part del visitant potencial es limiti la visitar la ciutat de 

Torí.  

 

Per tant queda clar que el principal repte per a l’èxit de la iniciativa 

de la Corona delle Delizie serà el necessari perllongament de la 

durada de les visites al territori, sense les quals difícilment els 

diferents equipaments citats podran acollir fluxos significatius de 

visitants. En aquest sentit destaca que actualment s’està treballant, 

a nivell turístic, en aquesta línia (vegeu fitxa Turismo Torino, T08). 

 

En aquest conveni no totes les actuacions es plantejaven amb la 

mateixa ambició. Entre les obres més importants destacava la 

restauració de la Reggia de Venaria Reale, que es considerava de 

“primera importància”, per l’ambició que suposava la seva 

renovació quasi total. 

 

Un element, però, que no es preveia en el conveni (que es centrava 

en la restauració), era el funcionament futur dels diversos 

equipaments. Es calcula que gestionar el conjunt del patrimoni 

recuperat dels Savoia pot suposar unes despeses d’entre 25 i 30 

milions d’euros l’any, un 30% dels quals, com a màxim, cobert per 

la venda de bitllets. A aquestes despeses s’hi haurien de sumar les 

relacionades amb les activitats que s’hi portin a terme (exposicions, 

mostres o representacions), així com les de promoció i 

comunicació, calculades en uns 7 o 8 milions d’euros suplementaris 

l’any. 
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Aquesta aportació suplementària, necessària per rendibilitzar la 

inversió inicial, no es pot deixar de banda, ja que s’apunta que per a 

la promoció del sistema de les residències reials aquestes 

actuacions seran fonamentals per a atreure gent. Actualment, les 

poques actuacions puntuals que es fan en algunes de les 

residències de la Corona acostumen a suposar augments 

importants en el número de visitants. 

 

Les previsions actuals apunten que el conjunt de les inversions 

haurien d’estar acabades l’any 2011, coincidint amb la celebració 

dels cent cinquanta anys de la Unitat d’Itàlia. Amb motiu d’aquesta 

celebració es preveuen diversos actes en tots els espais, 

especialment a la Reggia de Venaria Reale, que ha d’acollir la seu 

dedicada al passat, un dels tres àmbits de la celebració (per a una 

informació més detallada vegeu la fitxa Centocinquantenario 

dell’Unita d’Italia, T11). 
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Actualment, una de les operacions més ambicioses que s’estan 

portant a terme a Torí, en el camp de les polítiques culturals, és 

l’actuació coneguda amb el nom de Polo Reale. Aquesta actuació 

suposa una inversió prevista d’entorn els 100 milions d’euros, amb 

data de finalització l’any 2011. A ple rendiment es preveu que el 

complex tingui, sumant tots els espais, 46.500 m², dels quals els 

espais més importants correspondrien a Palazzo Reale (20.500 m² 

oberts al públic contra 10.000 avui en dia), la nova Galleria 

Sabauda (12.000 m²) i el Museo di Antichità (6.700 m²). 

 

Concretament, l’actuació preveu unir en una única visita els 

següents monuments: 

- Palazzo Reale, en restauració 

- Els Giardini Reali, actualment només parcialment restaurats 

i oberts al públic. 

- La Cappella della Sindone, en restauració 

- Biblioteca i Armeria Reale recentment restaurades 

- Museo di Antichità, restaurat als anys vuitanta 

- La Galleria Sabauda, traslladada de la seva seu actual (per 

deixar espai per a l’ampliació del Museo Egizio), duplicarà 

l’espai. Està previst que ocupi la Manica Nuova de Palazzo 

Reale, tot servint d’unió entre el palau històric i el Museo di 

Antichità 

- Palazzo Chiablese, recentment restaurat, hauria d’obrir 

parcialment les seves portes al públic (acull la seu de la 

Soprintendenza per il Patrimonio storico, artistico ed 

etnoantropologico per il Piemonte). Està previst que aculli la 

venda de bitllets, llibreria i altres espais en comú.  

 

A més, a proximitat d’aquest espai existeixen altres equipaments 

amb un fort potencial, com Palazzo Madama, el Museo Egizio, el 

Museo del Cinema o el Museo del Risorgimento. També hi ha una 

part important de la formació acadèmica de la ciutat, amb les seus 

de la Universitat de Torí i de l’Accademia Albertina delle Belle Arti. 

 

El projecte, ambiciós, es troba actualment en vies d’execució. Des 

de 1997 fins a 2006 s’han invertit 55 milions d’euros en diverses 

actuacions. Entre les més destacades figuren la restauració de la 

capella de la Síndone de la Catedral, destruïda per un incendi l’any 

1997 (25’8 milions d’euros) i la restauració del Palazzo Reale (20’6 

milions). L’actuació més ambiciosa que queda per portar a terme és 

el trasllat de la Galleria Sabauda, pressupostat en 32 milions. 

Aquesta operació està previst que sigui finançada amb fons de la 

loteria (7 milions) i una eventual aportació de la Compagnia di San 

Paolo (15 milions). Uns altres 10 milions encara no tenen 

finançament. 

 

POLO REALE (TORÍ) T19 
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MAPA 2.- LOCALITZACIÓ DELS PRINCIPALS EQUIPAMENTS D EL POLO REALE 

 

Font: elaboració pròpia  
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La intenció final és que els diversos museus s’integrin com un 

districte cultural central, amb serveis com venda d’entrades, visites 

guiades o venda de productes integrats. D’aquesta manera 

s’aconseguiria visibilitat internacional i arribar a uns estàndards 

museístics europeus que actualment no sempre s’acompleixen. 

 

La integració dels diversos Centres serà laboriosa. La primera 

reunió per a encaminar el projecte es va portar a terme, sota la 

tutela de Torino Internazionale, el març de 2007. En aquell moment 

es preveia que durant l’any 2007 es formalitzessin els contactes 

institucionals, a través de reunions semestrals, per passar a 

estudiar, més endavant i sense una data fixa, qüestions de detall 

que s’aplicarien progressivament i de forma individual en cada una 

de les entitats participants. S’apunta que aquest procés d’integració 

podria finalitzar en l’horitzó 2020, deu anys després de la prevista 

conclusió de la restauració del conjunt. 

 

Els primeres camps on s’espera poder començar a treballar de 

manera conjunta són els serveis educatius i la promoció del conjunt 

(en col·laboració amb la divisió de comunicació de l’ajuntament). 

 

La idea de districte cultural és global i no afecta només al 

funcionament en intern de les diverses institucions, sinó que es vol 

pensar tot el conjunt: des del sistema de verd urbà, a l’accessibilitat 

exterior (tren, avió, carreteres). Una actuació ambiciosa que pot 

culminar amb molt bons resultats. 

En aquest sentit, un estudi recent (Guerzoni, Nuccio & Venazi, 

2006) apunta que l’espai té potencialitat per a atreure uns 350.000 

visitants (la mitjana de visitants a altres residències reials europees 

és de 500.000 visitants). Igualment, pot suposar un estalvi de 

recursos d’un 15% respecte a la situació actual i un augment dels 

ingressos fins arribar als 2 milions (per augment de visitants, revisió 

de les tarifes i millora dels royalties). Uns beneficis evidents que no 

entren, però, a quantificar allò que pot ser el benefici més important: 

el fet de transformar l’espai actualment fragmentat i poc llegible en 

una de les grans vitrines culturals de la ciutat. 
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Localització:   Torí (centre) 

Temàtica:   Mobles i estris procedents del palau 

Propietari:    Estat 

Tipus explotació:   Directa 

Gestor:  Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali – Soprintendenza per il 

Patrimonio storico, artistico ed 

etnoantropologico per il Piemonte 

Número de treballadors:  - 

Pressupost (2005):   - 

Autofinançament:  - 

Tarifes (2006):  6’5€ 

Horaris obertura:   11 hores diàries 6 dies a la setmana 

Visitants anuals:   1999 97.116 

2001 102.913 

    2003 88.961 

    2004 123.975 

    2005 91.724 

    2006 141.248 

Procedència:   - 

 

PALAZZO REALE T19A 
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1.- Presentació 
 
El Palazzo Reale de Torí, la més important residència reial del 

Piemont, té els seus orígens en un edifici antic, que ja al segle XVI 

acollia membres nobiliaris. Per aquest motiu, en el moment del 

trasllat de la seu ducal de Chambery a Torí, es decidí que aquest 

edifici passés a acollir la casa de Savoia. Aquest fet comportarà 

importants modificacions, especialment a partir del segle XVII i 

XVIII, quan els Savoia reben el títol de reis. 

 

Amb la Unitat italiana el palau restà la seu de la monarquia fins el 

1865. D’aquells anys són els últims retocs, com la construcció de 

l’escala monumental. Posteriorment, a partir d’aquesta data, la casa 

de Savoia es traslladà, amb gran part del mobiliari i elements 

preciosos de Palazzo Reale al Palazzo del Quirinale, a Roma, seu 

actual de la presidència de la República. El palau torinès 

esdevingué, a partir d’aquell moment, simple residència en les 

visites a Torí. Amb la caiguda de la monarquia, el palau entrà en un 

relatiu abandó.  

 

Aquesta abandó suposà la necessitat, a partir dels anys vuitanta, 

d’una profunda renovació, encara en curs. A 2006, diverses 

seccions ja havien estat restaurades, com la façana, la reixa 

d’honor, la planta noble i part de la segona planta, a més de 

l’Armeria Reale, formalment part del Palau però administrativament 

gestionada de forma separada (vegeu fitxa T19B). 

 

En aquest sentit cal destacar que dins les obres de restauració i 

millora l’abril de 2007 va obrir al públic la segona planta del Palau, 

encara que aquest fet va suposar el tancament de la primera 

planta. El mes de juny del mateix any, es posava en servei la 

cafeteria, situada dins l’edifici, però fora del recorregut de visita 

actual. La cafeteria ocupa un espai, restaurat, destinat en època 

dels Savoia a acollir la vaixella noble del palau, recuperant 

actualment aquesta funció. 

 

Malgrat aquests progressos en la restauració del palau, resten 

encara diverses actuacions per portar a terme. Entre elles, les més 

importants són la finalització de les restauracions dels espais 

interiors, així com la renovació dels jardins, actualment molt 

malmesos. 

 

2.- Tipus de promoció que es realitza 
 

El monument depèn de la Soprintendenza, que té com a missió la 

conservació i restauració del monument per fer-lo visitable, però no 

la seva promoció. Per aquest motiu, la promoció de les seves 

activitats que actualment realitza el monument es pot considerar 

testimonial. Únicament determinats organismes turístics (Turismo 

Torino) o l’Abbonamento musei promocionen el monument, sempre 

dins d’ofertes més àmplies. 
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3.- Polítiques de cara a la captació de nous públic s 
 

La modalitat de visita actualment aplicada a Palazzo Reale, és a 

dir, la possibilitat de visitar el monument únicament acompanyat de 

guia, suposa una limitació important en la capacitat d’acollida. 

Aquest fet, unit a l’obligació d’inscriure’s per participar a les visites, 

representa un fre a la visita espontània al monument, ja que el 

número de visites disponibles és limitat, així com el número de 

persones que pot acollir cada visita. 

 

A més, les visites guiades són únicament en italià (excepte si es 

reserva amb suficient antelació en una altra llengua). Existeix, però, 

la possibilitat de seguir-les, a través d’una audioguia, en diverses 

llengües. La dificultat d’adaptació del ritme de l’audioguia al de la 

visita suposa, però, un problema. 

 

Finalment, a nivell de fidelització, el Palau disposa d’una associació 

d’amics, tot i que en aquest cas es tracta d’una actuació 

bàsicament voluntarista, sense una implicació excessiva per part de 

la direcció del monument. 

 
4.- Polítiques econòmiques 
 

Tot i que ha estat impossible accedir a les dades pressupostàries 

de l’equipament, tot apunta que els ingressos propis són 

testimonials. L’augment d’aquests ingressos és una de les línies de  

 

 

 

 
Imatge 191.- Antic magatzem de la vaixella del palau, recentment 
restaurat amb peces originals i que actualment realitza funcions de 
cafeteria  del monument (font: piemonte.beniculturali.it). 

 

treball de l’equipament. Recentment, com hem dit més amunt, el 

Palau ha obert una cafeteria què hauria de permetre, precisament, 

augmentar els recursos generats. De fet, aquesta és l’única activitat 

comercial del monument, més enllà de la venda de bitllets. Existeix, 

puntualment, un petit punt de venda de records, però gestionat per 

l’Associació d’Amics i amb uns ingressos, és de preveure, que 

escassos. 
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5.- Avaluació dels resultats 
 

No es té coneixement que es portin a terme cap tipus d’avaluació 

enfocades a conèixer el perfil o el grau de satisfacció dels visitants. 

 

6.- Col·laboració / competència amb altres instituc ions 
 
No es té constància que el monument porti a terme cap tipus de 

col·laboració amb altres equipaments, més enllà dels de la pròpia 

Soprintendenza (limitats sovint a mers intercanvis formals) i els 

engegats, recentment, en vistes a la creació del Polo Reale. 

 

A nivell de competència, el fet que el palau sigui el més important 

de Torí i que en el moment de realitzar la recerca la resta de 

monuments comparables estiguessin tancats per restauració 

(Stupinigi i Reggia de Venaria Reale) fan que no es percebi una 

possible competència per part d’altres monuments. La situació pot 

canviar en un futur, quan Stupinigi i la Reggia de Venaria obrin les 

seves portes, amb activitats puntuals importants, que poden atreure 

un número elevat de visitants. La inexistència d’activitats puntuals a 

Palazzo Reale pot jugar en contra del monument. 

 
7.- Projectes futurs 
 

Entre els projectes futurs previstos d’iniciar un cop acabada l’etapa 

de restauració del propi palau, hi ha la renovació dels jardins, 

encara sense data d’execució. Actualment aquest espai únicament 

està parcialment obert al públic, ja que en la seva part més pròxima 

al palau estan ocupats per l’espai de suport a les obres del propi 

palau i de la capella de la Síndone (tallers, magatzem de material). 

Està previst que a la nova zona dels jardins s’hi construeixi un espai 

fix per a espectacles. S’apunta que el 2011, durant la celebració 

dels 150 anys de la Unitat d’Itàlia, aquest projecte pot estar en 

marxa. 

 

 

 

Imatge 192.- Imatge d’una de les habitacions de la segona 
planta de Palazzo Reale, recentment restaurada (2007). 
Aquest és un exemple de la política d’obertura de nous espais 
que ofereix el palau, en continu, fins a la seva completa 
restauració (font: piemonte.beniculturali.it). 
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8.- Resum dels elements més destacables 
 

El Palazzo Reale de Torí es troba immers actualment en una 

profunda etapa de renovació física, que l’ha de portar a encapçalar 

l’ambiciós projecte Polo Reale. Ara bé, aquest projecte difícilment 

podrà tirar endavant i aconseguir els èxits esperats si la renovació 

física no va acompanyada d’una profunda renovació en determinats 

aspectes de la gestió del monument. 

 

En aquests moments existeixen pocs elements que incitin, més 

enllà de la pròpia voluntat de descoberta, a la visita al palau. La 

promoció del monument es pot considerar com merament 

testimonial, hi ha una completa manca d’accions de fidelització i la 

presència d’activitats puntuals en l’espai és quasi inexistent. A més, 

el propi sistema de visites del monument, a través de guia i 

inscripció prèvia, suposen un fre a la capacitat d’atracció de 

turistes. 

 

Naturalment, es pot al·legar que el fet que el palau estigui enmig 

d’una profunda transformació genera la impossibilitat de posar en 

pràctica actuacions diferents a les existents en aquest moment. Ara 

bé, en la situació actual, si no es produeix un canvi en profunditat 

en la gestió del monument abans de la data actualment prevista 

(2020), es pot donar el cas que en el moment d’entrada en 

funcionament, a ple rendiment, de palaus com la Reggia de Venaria 

Reale o Stupinigi, tots dos pròxims al centre de Torí, siguin aquests 

monuments i no Palazzo Reale qui acullin el major nombre de 

visitants. Un fet que condicionaria l’èxit de la per altra banda 

interessant actuació com a estratègia de promoció de Torí, al 

mateix temps que suposaria un problema greu per a la Reggia i 

Stupinigi, ja que manquen les infraestructures necessàries per a 

acollir fluxos importants de visitants.  

 

9.- Bibliografia i altres fonts 
 

www.ambienteto.arti.beniculturali.it/800x600_ita/reale.ht (16/02/07) 

www.arpnet.it/preale/ (12/12/07) 
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Localització:   Torí (centre) 

Temàtica:   Armadures de diverses èpoques 

Propietari:    Estat 

Tipus explotació:   Directa 

Gestor:  Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali – Soprintendenza per il 

Patrimonio storico, artistico ed 

etnoantropologico per il Piemonte 

Número de treballadors:  5 (+ 20 vigilants) 

Pressupost (2005):  No disposa de pressupost propi. 

Autofinançament:  - 

Tarifes (2006):  4€ 

Horaris obertura:  5 hores diàries (6 els caps de 

setmana) 6 dies a la setmana 

Visitants anuals:   1999 20.179  

2001 37.671 

    2003 23.419 (Tancada parcialment) 

    2004 1.235 (Tancada parcialment) 

    2005 6.249 (Tancada totalment) 

    2006  65.486 

Procedència:   - 

 

 

 

ARMERIA REALE T19B 
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1.- Presentació 
 

L’Armeria Reale se situa a la coneguda com a Galleria Beaumont, 

que ocupa una de les dues ales laterals de Palazzo Reale, amb una 

connexió directa entre els dos espais. 

 

Tot i l’existència documentada a Torí d’armeries reials des del segle 

XVII, la idea de crear la que avui es coneix com a Armeria Reale es 

remunta a l’obertura, el 1832, de la Regia Pinacoteca al Palazzo 

Madama. Amb el trasllat de les obres d’art al nou emplaçament, la 

Galeria Beaumont quedà buida. Així, des de 1833, s’inicià la 

recopilació de diverses armes provinents dels arsenals de Torí i 

Gènova, a les quals s’hi afegirien les col·leccions de la Universitat i 

del propi rei Carlo Alberto, amb l’objectiu de crear una armeria reial, 

institució a la moda en aquella època. Durant els anys següents les 

col·leccions s’ampliaren amb diverses compres i finalment, l’any 

1837 la galeria obrí les seves portes. 

 

Durant els anys següents el museu va recollir noves obres, sense 

canvis importants. No serà fins l’any 1951 quan es preveu una nova 

reordenació que es realitzarà entre 1969 i 1977. Aquesta 

reordenació incorporarà canvis significatius respecte a la distribució 

inicial. Per aquest motiu el 1998 s’inicià els treballs per a retornar la 

galeria a l’estat original. Aquell any també es realitzen els primers 

treballs, concretament la restauració de l’escala monumental 

d’accés. Posteriorment es procedeix a la restauració de les diverses 

sales, fet que portarà a què entre els anys 2002 i 2004, determinats 

espais del museu estiguin tancats parcialment i que durant part de 

2005 l’espai tanqui completament. L’octubre de 2005, es reobre al 

públic tot el conjunt renovat d’acord amb la disposició original. 

 

2.- Tipus de promoció que es realitza 
 

El museu depèn administrativament de la Soprintendenza, que té 

com a missió la conservació i restauració del monument per a fer-lo 

visitable, però no la comunicació. Per tant, la promoció que el 

Centre realitza es pot considerar testimonial. La principal acció és el 

manteniment al dia de la pàgina web, presentada al públic el 5 de 

novembre de 2001.  

 

Puntualment també es realitzen altres campanyes de promoció, 

principalment amb motiu de les exposicions temporals que, de 

forma no periòdica, realitza l’equipament. Ara bé, aquesta promoció 

acostuma a basar-se en els mitjans de comunicació. El principal 

mitjà per arribar-hi és una conferència de premsa on hi assisteixen, 

de mitjana, uns vint periodistes, la majoria locals. La convocatòria 

es realitza mitjançant l’enviament d’invitacions a líders d’opinió 

locals i associacions.  

 

No obstant, la campanya més important en què ha pogut participar 

l’Armeria va ser l’empresa amb motiu de la reobertura després de la 

restauració. Aquesta campanya, que tampoc va ser excessivament 
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intensa, va ser possible gràcies al finançament de la Fundació CRT, 

que era qui havia finançat la restauració. Tot i així, la campanya va 

estar enfocada bàsicament a la difusió del patrocini realitzat i no 

tant la institució. Per tant, no es pot considerar, tot i els beneficis 

aportats, com una campanya pròpia del museu, sinó com una forma 

més de patrocini. 

 

De fet, actualment, la major eina de promoció del museu són les 

banderoles exteriors i la possibilitat que tenen els visitants de 

Palazzo Reale de poder veure, a través d’una porta oberta en una 

de les estances del palau, l’Armeria Reale. No obstant, el fet que 

sovint els guies del palau no hi facin referència expressa, així com 

la situació arraconada de la porta, fan que siguin pocs els visitants 

que realment descobreixen el museu gràcies a la visita al palau. A 

més, a juny de 2007, la visita a la primera planta del palau estava 

tancada per obres, cosa que feia inviable aquest incentiu. Per últim, 

la promoció que es realitza en els espais de públic accés del 

Palazzo Reale és nul·la i únicament funciona una certa difusió 

boca-orella quan les visites guiades, obligatòries per visitar el 

Palau, estan plenes. En aquell moment els responsables de vendre 

les entrades indiquen (habitualment), la possibilitat de visitar 

l’Armeria Reale per fer-se una idea de com era un palau de l’època. 

 

Com a conseqüència, els visitants del Palazzo Reale, que per la 

temàtica podrien estar interessats en l’Armeria Reale, no la 

coneixen. Més si pensem que l’existència de dues entrades 

diferenciades per al Palazzo Reale i l’Armeria Reale, separades 

entre sí per uns 200 metres (però incomunicades visualment), és un 

fenomen difícilment comprensible.  

 

 

 
Imatge 193.- Captura de la pàgina web de l’Armeria Reale 
(artito.arti.beniculturali.it 17/10/08). Aquesta és una de les principals 
iniciatives que el museu dirigeix a la captació i fidelització del seu públic. 
Tot i les mancances evidents que presenta la pàgina, la seva pròpia 
existència és un element favorable en un context, l’italià, en el qual el 
recurs a internet tendeix a ser limitat. 
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3.- Polítiques de cara a la captació de nous públic s 
 
En el moment de realitzar la recerca l’Armeria Reale està en 

projecte per integrar-se al que es coneix com a Polo Reale, que 

suposaria, entre altres, la possibilitat d’una visita en continu dels 

espais del palau i el museu. Actualment el Palazzo Reale té entorn 

als 100.000 visitants. Per tant, la unió dels dos museus comportaria 

un augment dels visitants del museu (65.000 en el primer any 

d’obertura després de la renovació).  

 

Més enllà d’aquest fet, actualment no existeix cap política, llevat de 

la realització d’exposicions temporals de forma puntual, enfocada a 

la captació de nous públics. És la novetat de la reobertura la que en 

gran mesura explica el salt quantitatiu en el número de visitants. 

Aquest fet es pot contrastar, a més, amb la percepció, per part dels 

responsables del museu, que a diferència del Palazzo Reale, on la 

majoria de públic és turista, a l’Armeria Reale la majoria de visitants 

són torinesos. 

 

Finalment hem d’assenyalar que l’Armeria Reale és un dels museus 

torinesos que menys va poder aprofitar l’efecte dels Jocs Olímpics, 

ja que durant la celebració va romandre tancat. La seva localització, 

just entre l’escenari de la medals plaza (vegeu espai dedicat a 

imatge de Torí, T05) i la seu de la delegació del govern al Piemont, 

van aconsellar, per motius de seguretat, acordonar l’espai. Per tant, 

l’accés del públic al museu era impossible. 

4.- Polítiques econòmiques 
 

El grau de capacitat de finançament del Centre és nul, ja que totes 

les despeses i ingressos econòmics els gestiona la Soprintendenza 

de forma centralitzada. No ha estat possible accedir als 

pressupostos de la Soprintendenza. 

 

El Centre no disposa de cap servei susceptible de generar 

ingressos. A nivell comercial únicament existeix una vitrina on 

s’exposen diferents llibres relacionats amb el museu, amb la 

indicació que qualsevol compra s’ha d’efectuar a la botiga del 

Museo Egizio, situada a uns 500 metres del museu. 

 

Com a nota puntual cal dir, però, que la renovació i restauració de 

la Galleria Beaumont va ser possible gràcies al finançament de la 

Fundació CRT. Un projecte coordinat per l’Associació Amici 

dell’Arte in Piemonte. La Fundació no només va pagar la renovació 

de la Galeria, sinó també la comunicació lligada amb la reobertura i 

el material didàctic del Centre. Aquesta col·laboració es va pensar 

de manera que fos la pròpia Fundació la que gestionés les 

inversions i no el museu, cosa que hauria comportat una quantitat 

de burocràcia enorme. La col·laboració no era nova. La Fundació 

CRT tenia el títol de patró de l’Armeria Reale des de molt abans de 

la restauració. 
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5.- Avaluació dels resultats 
 

L’Armeria Reale no porta a terme cap tipus d’estudi sobre els públic 

que rep. Únicament es desenvolupa, amb fins de fiscalització 

pressupostària, un control estadístic de la venda d’entrades. 

D’aquest control se n’extreu que, l’any 2006, el 36% dels visitants 

van entrar de manera gratuïta al museu (un 29% dels quals amb 

l’Abbonamento musei i un 26% amb la Torino Card), un 28% van 

pagar entrada completa i un 20% van tenir entrada lliure (jornades 

de portes obertes). Destaca, així mateix, que un 10% de les 

entrades corresponen a visites guiades efectuades de manera 

conjunta pels guies del Palazzo Reale. La resta de visitants entra 

amb bitllet reduït. 

 

6.- Col·laboració / competència amb altres instituc ions 
 

En aquests moments el museu col·labora amb Palazzo Reale tot 

oferint la possibilitat, dos cops al dia, de prorrogar la visita al palau 

amb la visita a l’armeria. De fet, palau i armeria formen un continu, 

normalment separat per una única barrera. Aquestes visites, però, 

no es promocionen com a tal i són, com ja ha quedat explicat, més 

aviat pocs els turistes que coneixen aquesta possibilitat. Per tant, la 

majoria de gent que visita els dos espais ho fan sense saber que 

existeix la possibilitat d’una entrada conjunta. 

 

A nivell més general, com hem apuntat anteriorment, el museu 

participa, com la majoria de museus de Torí, en l’Abbonamento 

musei i la Torino Card, que aporten una mica més del 20% dels 

visitants totals. 

 

7.- Projectes futurs 
 

Els projectes futurs més immediats passen per la creació d’un 

servei d’audioguia. Actualment, donada la voluntat de presentar la 

sala en el seu estat original, l’espai no disposa de cartells 

explicatius. Per tant, el servei d’audioguies es pot veure com una 

necessitat per difondre al màxim les potencialitats de l’espai. 

 

A llarg termini els projectes del museu passen per integrar-se, en 

un grau encara per definir, dins del projecte Polo Reale (vegeu fitxa 

T19). Actualment s’està valorant la possibilitat de realitzar visites 

guiades conjuntes a l’àrea i oferir un bitllet únic. No existeix, però, 

una data en ferm per posar-ho a la pràctica. 

 

8.- Resum dels elements més destacables 
 

Com s’ha apuntat al llarg de la present fitxa, un dels principals 

atractius que ofereix l’Armeria Reale és el fet que ha estat 

recentment restaurada. Aquesta actuació ha comportat una millora 

en aspectes com la comunicació que ha repercutit en un augment 

dels fluxos de visitants. Ara bé, tot sembla indicar que aquesta 
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millora haurà estat puntual i que s’ha perdut la possibilitat d’engegar 

actuacions durables i a llarg termini. 

 

En efecte, com tots els Centres de la Soprintendenza, la 

comunicació i la capacitat de gestió dels recursos de l’espai és 

limitada i supeditada a l’existència d’un soci financer. Malgrat 

aquest fet s’ha de destacar que l’Armeria Reale disposa, a 

diferència de molts altres equipaments d’aquest organisme, d’una 

pàgina web que ofereix informació actualitzada del museu, fet que 

situa el Centre en una posició avantatjosa dins dels diferents espais 

de la Soprintendenza. Ara bé, aquesta actuació, per si sola, no 

suposa cap millora evident en la comunicació del Centre, que 

continua sent limitada.  

 

Finalment, resulta sorprenent l’escassíssima col·laboració entre 

l’Armeria Reale i el Palazzo Reale, més si tenim present que els 

dos espais formen un continu en el mateix edifici. Un fet que caldria 

tenir present i solucionar, sense esperar la possible fructificació 

futura del projecte Polo Reale, que tot sembla indicar que posarà fi 

a aquesta situació anacrònica. 

 

 

 

 

 

 

9.- Bibliografia i altres fonts 
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Localització:   Torí (centre) 

Temàtica:   Antiga pinacoteca reial 

Propietari:    Estat 

Tipus explotació:   Directa 

Gestor:  Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali – Soprintendenza per il 

Patrimonio storico, artistico ed 

etnoantropologico per il Piemonte 

Número de treballadors:  - 

Pressupost (2005):   - 

Autofinançament  - 

Tarifes (2006):  4€ 

Horaris obertura:  5h30 (9h30 els dijous) 5 dies a la 

setmana 

Visitants anuals:   1999 39.218 

2001 42.936 

    2003 22.887 

    2004 27.521 

    2005 28.778 

    2006 42.469 

Procedència:   - 

 

 

GALLERIA SABAUDA T19C 
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1.- Presentació 
 
Els orígens de la pinacoteca es remunten a l’any 1832, quan el rei 

Carlo Alberto disposà que s’obrís a Palazzo Madama la Regia 

Pinacoteca, que havia d’acollir les col·leccions procedents dels 

torinesos Palazzo Reale i Palazzo Carignano i del genovès Palazzo 

Durazzo. L’any 1860 el museu fou cedit a l’Estat. Posteriorment, 

quan Palazzo Madama passà a ser seu del Senat subalpí es decidí 

el trasllat de les col·leccions a un nou edifici. Així, l’any 1865 el 

museu es traslladà a la segona planta de l’Acadèmia de les 

Ciències, el mateix edifici on es trobava el Museo Egizio. Gràcies a 

diferents adquisicions i donacions el museu ha anat ampliant les 

seves col·leccions. Va ser completament renovat entre 1987 i 1997. 

 

Actualment el Centre afronta una profunda transformació. Com a 

conseqüència de l’ampliació del Museo Egizio a tot l’edifici de 

l’Acadèmia de les Ciències, està previst el trasllat i ampliació del 

museu en la coneguda com a Manica Nuova de Palazzo Reale. 

D’aquesta manera la Galleria Sabauda passaria a transformar-se 

en el nexe d’unió entre Palazzo Reale i el Museo di Antichitá, dins 

del projecte Polo Reale (vegeu fitxa T19). 

 

2.- Tipus de promoció que es realitza 
 

El museu depèn de la Soprintendenza, que únicament té per missió 

la conservació del monument, però no la comunicació. Això fa que 

la promoció que actualment realitza el centre pugui ser considerada 

quasi testimonial. A aquest fet s’hi afegeix la provisionalitat actual 

de l’espai, degut a les propostes existents de trasllat de les 

col·leccions. Com a conseqüència no es creu prioritària una aposta 

comunicativa forta, que només serviria per difondre una situació 

que està previst que canviï a curt termini. Per tant, es considera 

més adient esperar a la instal·lació en el nou emplaçament abans 

de tirar endavant un projecte comunicatiu complert. 

 

Menció especial mereix l’associació d’amics (Associazione Amici 

della Galleria Sabauda). Nascuda l’any 1960, en aquests moments 

té entorn a 300 socis, amb una quota d’inscripció anual d’entorn als 

25€. Durant els anys noranta aquesta associació va ser molt activa 

en el camp de la promoció, amb l’edició de material promocional 

divers (tríptic d’ajuda a la visita o col·lecció de postals amb les 

obres més representatives de la galeria). Actualment sembla que 

l’associació passa, almenys en el que fa referència a la 

comunicació, per unes hores baixes.  

 

3.- Polítiques de cara a la captació de nous públic s 
 

En el camp de la captació de nous públics l’actuació de la direcció 

del museu és força limitada. A la pràctica es redueix a la captació 

de visitants que, desconeixedors del museu, volen visitar el Museo 

Egizio, amb qui la Galleria Sabauda comparteix seu. Per atreure 

aquest públic existeix un bitllet conjunt entre els dos centres.  
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Aquest bitllet va atreure l’any 2006, 9.038 visitants. Una xifra 

ridícula per al Museo Egizio, amb més de 500.000 visitants anuals, 

però molt elevada per la Galleria Sabauda, per a qui les entrades 

individuals de pagament només representen 14.500 visites anuals. 

Una mostra de com el Museo Egizio ajuda, actualment, a 

promocionar la Galleria Sabauda i un element d’interrogació de 

cara al futur canvi d’emplaçament de la Galleria, ja que amb el 

trasllat pot perdre una part important dels seus visitants, tot i que en 

passar a integrar-se dins del recorregut de Palazzo Reale és de 

preveure que el descens no serà excessivament pronunciat. 

 

Igualment, de cara a la captació de públics, s’ha de destacar les 

actuacions que porta a terme l’Associació d’Amics del museu. 

Gràcies a la presència de socis de l’Associació, la Galleria Sabauda 

ha pogut ampliar el seu horari d’obertura, facilitant d’aquesta 

manera l’accés al museu. Concretament, l’associació pren en 

càrrec les obertures dels matins de tots els dijous i de dos 

diumenges al mes (és a dir, unes 24 hores al mes). Una iniciativa 

única en el context estudiat. 

 

4.- Polítiques econòmiques 
 

El grau de capacitat de finançament del Centre és nul, ja que totes 

les despeses i ingressos econòmics els gestiona la Soprintendenza 

de forma centralitzada. No ha estat possible accedir als 

pressupostos de la Soprintendenza. 

Imatge 194.- Portada 
d’un dels escassos 
tríptics existents sobre 
la Galleria Sabauda 
(font: col·lecció 
personal de l’autor) 
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5.- Avaluació dels resultats 
 

No es té constància de la realització de cap tipus d’avaluació dels 

públics 

 

6.- Col·laboració / competència amb altres instituc ions 
 
Actualment la principal col·laboració de la Galleria Sabauda és el 

bitllet conjunt amb el Museo Egizio, citat anteriorment. Igualment, 

existeixen col·laboracions puntuals amb altres equipaments 

propietat de l’Estat, així com col·laboracions puntuals iniciades a 

partir de la cessió d’obres per a activitats temporals.  

 

A nivell de competència per la pròpia Galleria Sabauda, el fet que 

no existeixi cap altra col·lecció comparable en l’entorn immediat 

suposa un punt a favor de l’equipament. Ara bé, caldrà estar atent a 

l’obertura de nous equipaments durant els propers anys, 

especialment la Reggia de Venaria Reale, per veure com 

evoluciona aquest aspecte. En tot cas, la unió de les col·leccions 

amb Palazzo Reale pot suposar una excel·lent oportunitat per 

potenciar l’equipament. 

 

7.- Projectes futurs 
 
El gran projecte futur que actualment té previst la Galleria Sabauda 

és el seu trasllat a la coneguda com a Manica Nuova de Palazzo 

Reale. Aquesta actuació hauria de permetre, al mateix temps, una 

ampliació i millora general del museu. Actualment, però, aquest 

procés està únicament en fase inicial. Tot i que l’abandó de la seu 

actual sembla imminent, no existeix una data en ferm per a la 

reobertura. 

 

8.- Resum dels elements més destacables 
 

Actualment la Galleria Sabauda, tot i la seva importància, es pot 

considerar un museu menor. El número de visitants és escàs, les 

activitats que porta a terme limitades i l’impacte en la vida ciutadana 

poc visible. Únicament la presència de l’Associació d’Amics del 

Museu aporta un cert dinamisme en camps com la captació de 

nous públics. 

 

Aquest fet es deu a diversos factors, principalment la manca de 

dinamisme de la pròpia institució, que es tradueix en aspectes com 

l’escassa comunicació o la inexistència d’estudis de públic.  

 

És previsible que la situació canviï a curt termini, amb la renovació 

completa i trasllat de la institució a un nou emplaçament més 

contextualitzat amb les col·leccions: el Palazzo Reale. Seria 

desitjable que la institució aprofités aquest canvi físic per a 

modernitzar les seves estructures i contribuir així a l’objectiu de 

transformar el Polo Reale en un gran contenidor cultural. 
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Palau situat a la zona central de Torí, ocupa una de les dues ales 

perpendiculars de Palazzo Reale (l’altra és la de la Galleria 

Beaumont, seu de l’Armeria Real).  

 

 

 
Imatge 195.- Façana de Palazzo Chiablese (font: flickr.com) 

Seu de la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del 

Piemonte, depenent del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha 

estat, donada la seva condició de lloc de treball, un palau 

tradicionalment tancat al públic. Entre els anys 2004 i 2006 el palau 

va ser reformat i restaurat, gràcies als finançaments procedents de 

la loteria i de la Compagnia di San Paolo. Aquesta actuació va 

permetre que una part del palau, aquella que acull els llocs més 

“nobles” (escala monumental, sales de recepció...) es pogués obrir 

al públic de forma puntual. Concretament, entre el 25 de març i el 

22 de juliol de 2007, l’Associació d’Amics de Palazzo Reale hi va 

portar a terme una sèrie de visites guiades. L’exposició incloïa la 

visita al palau, així com a algunes obres d’art contemporani 

procedents del museu del Castello di Rivoli. 

 

Està previst que en un futur el palau s’incorpori al recorregut del 

Polo Reale torinès. Tot i que encara s’ha de decidir en quin grau 

s’incorpora el palau en la nova ordenació del patrimoni dels 

Sabauda, no està previst que aquest ús “museístic” suposi l’abandó 

de les seves funcions de seu administrativa. 

 

Bibliografia i altres fonts 
 

Palazzo Chiablese. Achitettura del Settecento e Arte 

Contemporanea. 25 marzo 22 luglio 2007. Document promocional. 

PALAZZO CHIABLESE T19D 
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Localització:   Torí (centre) 

Temàtica:   Art antic 

Propietari:    Municipal 

Tipus explotació:   Fundació 

Gestor:    Fundazione Torino Musei  

Número de treballadors (2003): 48 

Pressupost (2005):   - 

Autofinançament:  - 

Tarifes (2007):  7’5€ 

Horaris obertura:  8 hores diàries (dissabtes i estiu 10 

hores) 6 dies a la setmana 

Visitants anuals:  2005:  48.198 (obertura preolímpica) 

   2006: 147.132 (obert el 16 de novembre) 

Procedència:   -  

 

 

 

PALAZZO MADAMA – MUSEO 
CIVICO D’ARTE ANTICA 

T20 



 805 

1.- Presentació 
 

Palazzo Madama acull el Museu Municipal d’Art Antic de 

l’Ajuntament de Torí, amb peces anteriors al barroc. El museu 

ocupa un interessant edifici, pròxim a Palazzo Reale, que ha anat 

evolucionant al llarg del temps. Els seus orígens es remunten a 

època romana, quan era una de les portes del castrum. A l’edat 

mitjana esdevingué fortalesa i posteriorment castell. Al segle XVII 

passà a ser la residència de la regent (d’on prové el nom). Al segle 

XVIII es remodelà i s’hi construí la gran escala monumental encara 

visible avui. L’any 1832 el palau acollí la primera funció museística, 

quan el rei Carlo Alberto disposà que s’obrís en el palau la Regia 

Pinacoteca, que amb el temps esdevingué l’actual Galleria 

Sabauda (vegeu fitxa T19C). El 1848 el palau acollí la sessió 

inaugural del senat del Regne, que comportà el trasllat del museu. 

Posteriorment passà a ser seu de la cort regional de cassació. Des 

del 1934 el Palau és seu del Museu Municipal d’Art Antic. Aquest 

Centre s’havia fundat el 1860, com a gran museu municipal, d’on es 

va separar, l’any 1898, la secció d’art contemporani. 

 

Cal destacar, però, que el museu no ha estat sempre obert. Des de 

1988 fins a l’any 2007, va estar tancat per una profunda i completa 

renovació. Aquesta actuació va costar 31 milions d’euros, 19 dels 

quals pagats per la ciutat i 12 per la Fundació CRT. Per tant, podem 

considerar que fins a un cert punt, Palazzo Madama és un nou 

museu.  

 

També hem de destacar que el palau, sense les col·leccions, va 

tenir un paper destacat en els Jocs Olímpics d’hivern de Torí, ja que 

va acollir la seu de la representació del Comitè Olímpic 

Internacional. Amb anterioritat a aquesta activitat, l’edifici renovat va 

obrir les seves portes, temporalment, durant el Nadal de 2005. En 

els vint dies que va romandre obert va rebre uns 50.000 visitants. 

Posteriorment, un cop acabats els Jocs, el palau va ser condicionat 

com a seu museística i obrí definitivament el 16 de novembre de 

2006. 

 

El museu, renovat, ofereix un recorregut complet per l’edifici i les 

col·leccions, amb la possibilitat d’ampliar la informació en múltiples 

pantalles tàctils. Igualment disposa d’una llibreria així com d’una 

cafeteria accessible només des de dins del museu. També disposa 

d’un espai dedicat a exposicions temporals i una de les torres del 

palau ha estat habilitada com a mirador sobre la ciutat. 

 

2.- Tipus de promoció que es realitza 
 

En el moment de realitzar la present recerca, quatre mesos després 

de la reobertura, el museu encara estava en plena campanya de 

llançament, per la qual cosa la informació recopilada en aquest 

apartat s’ha de prendre com a excepcional. 
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Coincidint amb la inauguració del Centre es va portar a terme una 

gran campanya de comunicació, finançada en part per la 

Fondazione CRT. La base va ser un pla d’anticipació, que des d’un 

any abans de la inauguració va preparar el terreny per tal de crear 

expectativa. Els objectius que es marcava el pla eren tres: afavorir 

el coneixement del museu, mostrar a la ciutadania la importància 

que tenia la inauguració per a la ciutat i aconseguir que la promoció 

durés en el temps. 

 

Temporalment les accions es van dividir en quatre fases: creació 

d’expectativa, il·lustració del museu i les col·leccions, inauguració i 

fase post inaugural. 

 

Dins de la primera fase, crear expectació, s’hi trobaven diverses 

activitats desenvolupades al palau durant les obres de restauració. 

En aquest període el palau només va tancar completament durant 

un curt període de temps. Habitualment, l’escala monumental era 

visitable, gratuïtament, i existia la possibilitat de seguir un vídeo que 

explicava la restauració de l’edifici. També es pot incloure dins 

d’aquest apartat les jornades de portes obertes que es van celebrar 

abans d’acollir la seu de representació del Comitè Olímpic 

Internacional durant els Jocs Olímpics. En aquesta etapa també es 

va crear i distribuir, de manera gratuïta, un joc de postals que 

mostrava imatges del palau i de les seves col·leccions. Aquest va 

ser el primer dels productes de difusió del museu. 

 

 
 
Imatge 196.- Tríptic editat pel museu per facilitar la visita al palau (font: 
col·lecció personal de l’autor) 
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Pel que fa a la segona fase, més tradicional, es va centrar en 

difondre l’obertura del museu. Es va treballar a tres nivell: local, 

nacional i internacional. 

 

A nivell local es van realitzar cartells, publicitat en busos, tramvies i 

metro, tòtems en centres comercials, petites publicacions per 

difondre l’obertura, anuncis al cinema i una campanya de cartells de 

gran format, que reproduïen en un dels carrers més transitats de 

Torí (via Po) algunes de les obres emblemàtiques del museu.  

 

A nivell nacional el museu es va promocionar a través de “tòtems” 

en totes les capitals de província piemonteses, amb publicitat en 

diversos busos regionals, anuncis al metro de Milà, presència al 

Saló dels Béns Culturals de Venècia o una roda de premsa a 

Roma. El resultat de la campanya es va reforçar amb aparicions en 

la premsa, tant local com nacional. Igualment hi va haver algunes 

revistes especialitzades que hi van dedicar el seu espai. 

 

A nivell internacional es van adquirir espais en revistes 

especialitzades franceses i alemanyes i es va recórrer a la xarxa de 

la regió Piemont i de l’Oficina italiana de Turisme per promocionar 

l’obertura. 

 

Quant a l’etapa d’inauguració, es va preparar com un gran acte 

ciutadà, amb una festa al carrer i la inauguració formal al Teatro 

Reggio (l’òpera de Torí). 

Finalment, pel que fa a les mesures que es pensen posar en marxa 

amb posterioritat a la inauguració, es preveu treballar en el material 

de visita per tal de fer-lo el màxim d’agradable possible i generar, 

d’aquesta manera, un boca – orella positiu. 

 

3.- Polítiques de cara a la captació de nous públic s 
 

Les previsions de visitants que es feien per al nou equipament eren 

de 240.000 a l’any, mentre que per a les parts de lliure accés 

(especialment l’escala monumental) aquestes previsions parlaven 

de 600.000 visites l’any (Vaciago, 2003). El fet que en el primer 

mes i mig d’obertura la xifra de visitants fos de vora 150.000 

persones fa creure que les xifres són assolibles.  

 

La novetat del museu fa que, actualment, la gran majoria d’aquests 

visitants previstos pugui considerar-se nou públic. El museu 

disposa d’algunes iniciatives pensades per afavorir la captació de 

gent que no tenia prevista la visita a l’equipament. En aquest sentit, 

un dels màxims atractius del museu és el fet que la gran escala 

monumental es pugui visitar de manera gratuïta. Així s’aconsegueix 

atreure el públic en trànsit cap a l’interior de l’edifici. El fet que el 

palau estigui situat just davant del Palazzo Reale, en una de les 

principals places de la ciutat, ajuda a assolir l’objectiu. 
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Imatge 197.- La publicació VoltaPagina recull les diverses activitats 
temporals que el museu organitza de cara a renovar l’atractiu que pot tenir 
per al diferent públic: exposicions temporals, rotació de peces o obertures 
puntuals, entre altres (font: col·lecció personal de l’autor) 

Un altre camp d’actuació són les activitats didàctiques. En el primer 

any de funcionament ja s’havien posat en marxa diverses activitats 

dirigides habitualment a les escoles, així com activitats de formació 

per als professors. La novetat del museu, però, dificulta veure quina 

serà la seva línia d’actuació. 

 

4.- Polítiques econòmiques 
 

El museu depèn administrativament de la Fondazione Torino Musei. 

No ha estat possible disposar de les dades pressupostàries del 

Centre. Malgrat aquest fet, es pot afirmar que existeix una 

preocupació evident per a la captació de recursos privats. En 

aquest sentit destaca la col·laboració existent amb la Fondazione 

CRT, no només en el camp de les obres de restauració, sinó amb la 

compra d’obres d’art per a les seves col·leccions. Està previst que 

aquesta col·laboració amb el sector privat es potenciï. 

 

5.- Avaluació dels resultats 
 

Malgrat que en el moment de realitzar la recerca no existia cap 

mecanisme d’avaluació, estava previst que en un futur immediat es 

portés a terme diverses enquestes que haurien de permetre 

conèixer amb detall el perfil dels visitants. De totes maneres, quatre 

mesos després de la seva reobertura el museu no disposava de 

cap dada referent al perfil dels seus visitants. 
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6.- Col·laboració / competència amb altres instituc ions 
 

Des del 2003 el museu forma part de la Fondazione Torino Musei. 

Aquest fet ha comportat que hagi augmentat la col·laboració amb 

els altres museus que formen part de la xarxa, com són la GAM, el 

Borgo Medievale i el futur Museo di Arte Orientale (vegeu fitxa 

específica de la Fondazione Torino Musei, T13). 

 

Igualment, a nivell de beneficis conjunts, que no de col·laboració, 

cal apuntar que l’èxit obtingut per la reobertura de Palazzo Madama 

ha ajudat a atreure públic al conjunt de residències dels Savoia, 

començant pel veí Palazzo Reale. 

 

Pel que fa a les possibles competències, no se n’ha detectat cap, 

tot i que és possible que a mesura que el nou equipament vagi 

consolidant la seva oferta en puguin aparèixer, especialment en el 

moment que obrin les seves portes altres palaus similars com la 

Reggia de Venaria Reale o Stupinigi. 

 
7.- Projectes futurs 
 

Palazzo Madama, inaugurat recentment, no té, ara com ara, cap 

gran projecte futur i la seva aposta bàsica és la gestió de la nova 

seu. Alguns sectors, però, apunten que a mig termini les antigues 

Cavallerisses del veí Palazzo Reale podrien transformar-se, un cop 

restaurades, en la seu de les exposicions temporals de Palazzo 

Madama. Així es substituiria l’actual, situada al propi palau i de 

dimensions modestes. El gran número de projectes existents entorn 

a l’ús futur de les Cavallerisses, juntament amb la manca de 

finançament d’aquestes propostes, fa que hom sigui escèptic sobre 

la seva realització. 

 

8.- Resum dels elements més destacables 
 

Com hem apuntat al llarg de la present fitxa, Palazzo Madama, pot 

ser considerat com el primer gran equipament cultural inaugurat a 

Torí amb posterioritat als Jocs Olímpics. Aquest fet el transforma en 

un important instrument d’imatge per a la ciutat i com a tal va ser 

plantejada la seva inauguració.  

 

En aquest sentit, destaca especialment l’ambició amb què la seva 

obertura va ser difosa. Malauradament, aquests inicis prometedors 

semblen haver quedat transformats en una comunicació molt més 

modesta i clàssica, tot i que segueix sent una de les més importants 

que es realitzen a la ciutat. 

 

Igualment destacada és l’aposta enfocada a captar nou públic, 

mesura poc habitual en el context italià. En aquest sentit, la 

localització central del museu, així com el fet que una petita part de 

l’edifici pugui ser visitada lliurement, són vistos com a elements 

favorables per a la captació de visitants, tot i que es troben a faltar 

actuacions dirigides a la població de la perifèria. La novetat del 
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Centre, però, fa que calgui estar atents a l’evolució d’aquestes 

iniciatives per veure si finalment es consoliden o bé desapareixen.  

 

9.- Bibliografia i altres fonts 
 

Barbaro, Flavia (2006) Programmi educativi 2006 – 2007 per 

studenti e pubblico adulto Torino, Fondazione Torino Musei  

Palazzo Madama (2005) Palazzo Madama. Restauri e nuovi spazi 

Torino, Palazzo Madama 

Vaciago, Cesare (dir.) (2003?) Fondazione Torino Musei. 

Documento programmatico – finanziario. Allegato n. 3 Torino, Città 

di Torino . Document policopiat 

 

Proposta piano di comunicazione per la riapertura del Museo d’arte 

antica / Palazzo Madama Document de treball 

 

Palazzo Madama. Museo Civico d’Arte Antica Torino. Mappa e 

informazioni. Document promocional 

Palazzo Madama. Museo Civico d’Arte Antica Torino. Document 

promocional 

Volta Pagina 1 Document promocional 

 

www.palazzomadamatorino.it (21/03/07) 
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Localització:   Nichelino (Afores de Torí) 

Temàtica:   Pendent de decisió 

Propietari:    Ordine Mauriziana (en fallida) 

Tipus explotació:   Pendent de decisió 

Gestor:    Judicial 

Número de treballadors:  - 

Pressupost (2005):   - 

Autofinançament   - 

Tarifes:   Tancat al públic 

Horaris obertura:   Tancat al públic 

Visitants anuals:   1999 224.685 

2001 54.664 

    2003 155.250 

    2004 64.046 

    2005 106.411 

 2006 20.733 (any de tancament per 

reformes) 

Procedència:   - 

 
 

PALAZZINA DI CACCIA DI 
STUPINIGI 

T21 
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1.- Presentació 
 
A únicament deu quilòmetres de Torí sorgeix el palau de Stupinigi, 

construït tot al llarg del segle XVIII com a residència privada de 

caça dels reis de la casa Savoia. Inclou un important palau de més 

de 30.000 m², així com un parc. 

 

El palau va ser un dels llocs preferits de la casa reial per a celebrar-

hi festes i matrimonis. Amb el trasllat de la cort a Roma, el palau 

perdé gran part de les seves funcions i a partir del 1919 es 

transformà en Museo dell'Arredamento; una exposició de mobles, 

pintures i altres objectes d’art procedents tant del propi palau com 

d’altres residències reials, especialment la Reggia de Venaria i els 

castells de Moncalieri i Rivoli. 

 

Des del 1991 (llei 4/12/1991 de la Regió Piemont) el parc i el castell 

formen oficialment el parc de Stupinigi, com a reserva natural. 

 

Fins l’any 2006 el palau va acollir oficialment el museu, tot i que 

seria més correcte parlar de col·lecció que pretenia mostrar el 

mobiliari del palau, més que no pas d’una institució que actués com 

a museu pròpiament dit. 

 

L’any 2007, després de diversos projectes, el palau es trobava en 

ple procés de renovació. En aquest sentit cal destacar la diversitat 

de projectes plantejats. Sobresurt especialment un projecte de l’any 

1994, que preveia un camp de golf en el parc i la creació del “Club” 

en un dels antics palaus preexistents (Saporiti & Spina, 1994). 

També es preveia eliminar el trànsit rodat que actualment travessa 

el parc. La important inversió prevista (prop de 900 milions d’euros) 

en relació amb els beneficis anuals (180.000 euros) van fer 

abandonar aquest projecte. 

 

Posteriorment es va apuntar la possibilitat de crear una Ciutat de la 

Cultura, que havia de ser un dels elements clau per promocionar 

Torí com a meta cultural, tal i com recollia el Pla Estratègic. Aquest 

projecte es va abandonar el 1998, coincidint amb la potenciació de 

la Reggia de Venaria per a unes finalitats similars.  

 

Finalment, l’any 2002, la regió, l’ordre Maurizià i la direcció de 

patrimoni estatal van arribar a un acord per invertir 36 milions 

d’euros en la recuperació de la zona. Problemes burocràtics 

(Stupinigi és propietat estatal però gestionada per l’ordre Maurizià) 

van fer endarrerir l’inici dels treballs fins a l’any 2007. Estava previst 

que els treballs s’acabessin a finals de 2008. 

 

L’inici de les obres va coincidir amb la suspensió de pagaments de 

l’ordre Maurizià. Aquest fet no sembla que hagi d’afectar l’evolució 

dels treballs. La regió s’ha quedat els diferents hospitals que 

gestionava l’ordre i està previst crear una Fundació que gestioni la 

venda de part del patrimoni per tal de fer front al dèficit acumulat 

(350 milions d’euros). D’aquesta venda en quedaran excloses les 
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propietats relacionades amb el patrimoni artístic, que es preveu que 

passin a ser gestionades per una Fundació de nova creació.  

 

2.- Tipus de promoció que es realitza 
 

Actualment, la promoció del palau és inexistent. Tant en els 

aspectes relacionats amb la seva història, com en els relacionats 

amb les obres que s’hi porten a terme. 

 

3.- Polítiques de cara a la captació de nous públic s 
 

No existeix cap tipus d’actuació en aquest camp. 

 

4.- Polítiques econòmiques 
 

Com hem apuntat en la introducció, el fet que l’ordre Maurizià es 

trobi actualment en situació de fallida suposa un cert problema per 

a la gestió del monument. En el camp econòmic s’està pendent de 

trobar una solució final, que previsiblement no es prendrà fins a la 

reobertura del Centre quan sorgeixi la necessitat de dotar 

pressupostàriament la seva gestió. 

 

Pel que fa a les obres de restauració, les financen les 

administracions públiques, tot i que la Fondazione CRT també hi 

col·labora. 

 

5.- Avaluació dels resultats 
 

No existeix car el palau es troba tancat per restauració. 

 

6.- Col·laboració / competència amb altres instituc ions 
 

Actualment existeixen alguns projectes de col·laboració puntuals 

amb altres residències reials del Piemont per tal de definir 

determinats processos de restauració. Més enllà d’aquest camp, les 

col·laboracions són mínimes. 

 

Pel que fa referència a les possibles competències, el fet que el 

Centre es trobi tancat per restauració fa que actualment siguin 

inexistents. Resta, però, la qüestió de la situació en el moment de la 

reobertura del Centre. Quan el monument va tancar les seves 

portes, Stupinigi era pràcticament l’única residència Sabauda en 

condicions de ser visitada. Quan reobri les portes la situació haurà 

canviat completament. La Reggia de la Venaria, Palazzo Madama i 

la Villa della Regina, hauran obert les seves portes al públic amb un 

recorregut similar al de Stupinigi. La situació pot ser encara més 

greu amb la finalització dels treballs de restauració de Palazzo 

Reale. Per tant, caldrà que el palau trobi un nínxol específic per a 

continuar atraient un públic que podrà triar entre una oferta molt 

més àmplia i accessible. 
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7.- Projectes futurs 
 
El fet que el monument es trobi actualment en restauració, suposa 

que el gran projecte futur sigui la reobertura. A més llarg termini es 

preveu acollir alguns dels actes associats a les celebracions dels 

150 anys de la Unitat d’Itàlia.  

 
8.- Resum dels elements més destacables 
 

El fet que Stupinigi es trobi actualment en restauració és, 

segurament, l’element més destacat del projecte, especialment 

perquè a nivell comunicatiu ha optat per la realització d’unes obres 

força tradicionals. D’aquesta manera, a diferència del que es va dur 

a terme a la Reggia de Venaria Reale (vegeu fitxa T23) s’ha perdut 

l’oportunitat de transformar les obres de restauració en un element 

d’atracció. Aquesta fet hauria pogut ajudar a fidelitzar i crear 

expectatives entre un públic que cada cop disposa d’un major 

número de monuments similars, amb la consegüent pèrdua 

d’exclusivitat del palau i les dificultats que se’n poden derivar per a 

atreure públics. Uns elements que caldrà tenir molt presents en el 

moment de la reobertura. 

 

9.- Bibliografia i altres fonts 
 

Saporiti, Roberto & Spina, Luigi (1994) “Turin, palazzina di cacia 

and parco di Stupinigi. New image development for an upbeat 

european metropolis” a Ave, Gastone & Corsico, Franco (dir.) 

Marketing urbano in Europa Torino, Torino incontre 
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Localització:   Rivoli (15km centre de Torí) 

Temàtica:   Art contemporani 

Propietari:    Ajuntament de Rivoli (edifici) 

Regió Piemonte, Fondazione CRT i 

socis privats (col·leccions) 

Tipus explotació:   Associació 

Gestor:    Directa 

Número de treballadors:  - 

Pressupost (2005):   - 

Autofinançament:  - 

Tarifes (2006):  6’5€ 

Horaris obertura:  7 hores diàries tres dies a la setmana i 

11 hores diàries divendres, dissabtes i 

diumenges. 

Visitants anuals:  1999 57.010 

2001 106.746 

    2003 113.239 

    2004 109.062 

    2005 108.312 

    2006 103.896 

Procedència:   - 

 

CASTELLO DI RIVOLI – MUSEO 
D’ARTE CONTEMPORANEA 

T22 
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1.- Presentació 
 

Torí havia jugat, entre els anys cinquanta i setanta del segle XX, un 

important rol en el món de l’art contemporani. Era juntament amb 

Roma, Milà i Gènova, una de les seus del corrent d’Arte Povera i 

artistes com Mario Merz, Joseph Beuys o Mario Ceroli, estaven 

molt relacionats amb la ciutat. Aquest rol és el que, a través de 

diverses institucions, la ciutat i la regió van intentar recuperar a 

partir de la dècada dels noranta, amb experiències com el Museu 

d’Art Contemporani del Castell de Rivoli. 

 

El Castello di Rivoli és una construcció barroca que sorgeix, en 

part, sobre les restes d’un castell preexistent del segle XIII. Ocupa 

una posició elevada dins del municipi de Rivoli, des d’on es domina 

la plana torinesa. A partir de 1559 l’edifici s’amplià per adaptar-lo a 

residència de la cort. Posteriorment, l’any 1693 el castell va ser 

incendiat per tropes enemigues. Per aquest motiu, el 1718 es 

plantejà un nou projecte, molt més ambiciós, de modernització i 

ampliació de l’edifici per adaptar-lo a les altres corts europees. 

 

Problemes pressupostaris aturaren el projecte quan estava a un 

terç de la seva construcció. La invasió napoleònica posà fi 

definitivament al projecte, que restà inacabat. El 1860 l’Ajuntament 

de Rivoli llogà el palau, per acabar comprant-lo el 1883. Durant tot 

el segle XIX i fins el 1943 el castell l’ocuparen destacaments 

militars, per posteriorment restar abandonat.  

 

 
Imatge 198.- El castell de Rivoli és una de les construccions que els 
Savoia mai van arribar a finalitzar, A dalt, projecte inicial de Juvarra 
(principis del segle XVIII) i a sota l’estat actual del castell. Com es pot 
observar només es va completar el cos dret de la construcció (font: 
scuolaprimolevi.it i immobiliarevincelli.it) 
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Finalment, a partir dels anys seixanta es començà a plantejar la 

recuperació del castell, pensant inicialment a aprofitar l’impuls de la 

celebració dels actes d’Itàlia’61 (centenari de la unitat italiana). La 

restauració efectiva s’inicià el 1967. Posteriorment, l’any 1978, es 

decidí que el castell acolliria el Museu d’Art Contemporani, que 

finalment obrí les seves portes el 1984. A partir de 1991 i fins 1998 

s’afrontà la renovació de la Manica Lunga, edifici veí anterior a la 

residència projectada el 1718 i que es destinà a sala d’exposicions 

temporals del museu, així com a la majoria d’espais de serveis: 

venda d’entrades, restaurant, cafeteria, llibreria, espais didàctics, 

biblioteca, sala de reunions i conferències, així com un petit teatre, 

amb entrada independent del museu. 

 

El castell també acull, des del novembre de 2003 i com a part del 

departament de publicitat i comunicació, el Museo della Pubblicità, 

primer “museu” italià dedicat a la temàtica, amb mostres 

permanents i temporals. 

 

2.- Tipus de promoció que es realitza 
 

A nivell d’institució la promoció que realitza el museu és l’habitual 

d’aquest tipus d’equipaments, amb primacia del material editat i del 

recurs a la pàgina web.  

 

Pel que fa referència a les activitats temporals, la promoció 

acostuma a centrar-se en les exposicions temporals i altres 

esdeveniments, que són els 

aspectes més àmpliament 

difosos. Es troba a faltar, per 

tant, una promoció decidida de 

les col·leccions permanents, molt 

especialment en el Museo della 

Pubblicità.  

 

Finalment, creiem que també 

manca en la diversa comunicació 

del museu referències a l’edifici 

barroc que l’acull ja que, tot i 

restar inacabat com a residència 

de la cort, l’arquitectura de 

l’edifici presenta interès. Tot això 

fa que l’edifici tingui potencial per 

oferir dos recorreguts: l’un basat 

en les obres contemporànies i 

l’altre en l’arquitectura. Malgrat 

que sobre el terreny existeixen 

guies pròpies per als dos 

aspectes, no es pot dir el 

mateix de la promoció, 

excessivament centrada en 

l’art contemporani. 

 

Imatge 199.- Un dels pocs tríptic 
promocional que el Centre dedica 
als seus dos principals atractius: el 
monumental i les col·leccions 
contemporànies (font: col·lecció 
personal de l’autor) 
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3.- Polítiques de cara a la captació de nous públic s 
 

Actualment el principal problema per a la captació de nous públics 

és la situació perifèrica i la dificultat per arribar al museu. Per 

aquest motiu l’Ajuntament de Rivoli està millorant els accessos, 

amb una intervenció que crearà un recorregut des de la ciutat 

(situada a la plana) fins al castell (en posició elevada) a través 

d’unes escales mecàniques. 

 

Igualment està en funcionament, des de fa diversos anys, un servei 

d’autobusos directes que uneixen Torí amb el museu. Aquest servei 

redueix el temps de viatge d’una hora respecte al que es tardaria 

amb els mitjans habituals i el deixa en 30 minuts. Anteriorment 

aquest servei sortia del centre de Torí (Piazza Castello). Actualment 

ho fa des del l’última estació del metro. El preu del bus és el mateix 

que el servei habitual i permet utilitzar el metro (1’4 euros viatge 

senzill). El servei és diari de dimarts a diumenge, amb cinc viatges 

per sentit 

 

Finalment, també s’ha portat a terme un important esforç de 

senyalització de les vies d’accés al museu. No només en el seu 

entorn més immediat, sinó en un espai important a la rodona, tant 

en accessos per a vianants, com amb cotxe. 

 
 
 

4.- Polítiques econòmiques 
 

A nivell pressupostari, el castell presenta una situació complexa. 

L’edifici és propietat de l’Ajuntament de Rivoli, tot i que la 

restauració va ser finançada per la Regió. 

 

Pel que fa al funcionament, el pressupost prové de diversos 

organismes, com la pròpia Regió, la Fondazione CRT, la Cambra 

de Comerç Indústria, Artesania i Agricultura de Torí, l’Ajuntament 

de Torí i el banc Unicredit. 

 

Finalment, les col·leccions han estat, en part, cedides per la 

Fondazione CRT. Des de l’any 1999 la Fundació disposa d’un 

projecte per a potenciar l’art contemporani a la zona de Torí. Aquest 

projecte es basa en dues grans institucions: la Galleria Civica d’Arte 

Moderna e Contemporanea de Torí (vegeu fitxa específica, T14) i el 

Museo d’Arte Contemporanea del Castello di Rivoli. El principal 

objectiu és l’adquisició d’obres contemporànies per tal d’ampliar les 

col·leccions dels diversos museus. Aquesta col·laboració es realitza 

a través de la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea 

CRT. No ha estat possible accedir a les xifres de cada una 

d’aquestes partides. 

 

5.- Avaluació dels resultats 
 

No ha estat possible accedir a informació d’aquest camp. 
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6.- Col·laboració / competència amb altres instituc ions 
 

Actualment, el museu porta a terme diverses col·laboracions, entre 

la més visible de les quals figura la presentada el setembre de 2005 

segons la qual el castell de Rivoli, la GAM i la Fondazione 

Sandretto Re Rebaudengo formaven una nova associació per l’art 

contemporani. Aquesta fundació aspira a crear un nou 

esdeveniment internacional a la ciutat, la T Torino Triennale 

Tremusei. Una exposició que mostri al públic la producció més 

recent en el camp de les arts visuals. La primera edició es va 

celebrar coincidint amb els Jocs Olímpics i consistia en diverses 

mostres en cada un dels tres Centres. El visitant interessat en 

visitar tots els espais disposava d’un bitllet d’entrada conjunta per 

12€. Els resultats van ser considerats satisfactoris. 

 

Pel que fa a possibles competències, es considera que no 

existeixen. Les col·laboracions amb els espais dedicats a l’art 

contemporani (com l’exposada anteriorment) eviten que la 

presència de diversos Centres dedicats a la mateixa temàtica pugui 

repercutir negativament en un determinat equipament, reforçant el 

conjunt. 

 
7.- Projectes futurs 
 

L’element més destacat per al futur del museu és, segurament, la 

millora del seu accés. La seva situació, en un turó elevat respecte a 

la plana del Po, fa que actualment arribar-hi a peu sigui difícil. La 

creació d’escales mecàniques i l’enjardinament dels pendents 

facilitaran aquest accés. Aquests treballs, finançats per l’Ajuntament 

de Rivoli, es promocionen com una millora per als ciutadans (accés 

més fàcil als jardins) així com per als visitants. La finalització dels 

treballs està prevista pel 2008. 

 

8.- Resum dels elements més destacables 
 

Entre els elements més destacats del museu de Rivoli figura la unió 

d’esforços que han estat necessaris per tal de posar-lo en marxa. 

En aquest sentit, resulta especialment interessant la inclusió de la 

Fondazione CRT, que ha permès un important augment de les 

col·leccions del Centre. 

 

Igualment interessants són les col·laboracions iniciades amb altres 

equipaments de la ciutat dedicats a la mateixa temàtica. L’objectiu 

d’aquestes col·laboracions, la potenciació de l’art contemporani, pot 

ser vista com una iniciativa original, que beneficia les diverses 

institucions així com la pròpia ciutat, que passa a ser vista com un 

referent en aquesta àrea. 

 

Ara bé, el museu pateix una sèrie de problemes que en dificulten la 

seva difusió. El primer d’ells és el difícil accés que resulta de la 

seva posició elevada. La instal·lació d’escales mecàniques 

solucionarà, únicament de manera parcial, el problema. 
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Finalment, s’han notat certes mancances en el camp de la 

comunicació, especialment en la potenciació de determinats 

aspectes del museu que vagin més enllà de l’art contemporani. En 

aquest sentit és molt il·lustratiu que l’anomenat Museo della 

Pubblicità o els orígens barrocs de l’edifici que acull el museu 

passin quasi desapercebuts en la majoria de la comunicació 

 

9.- Bibliografia i altres fonts 
 

Castello di Rivoli. Decorazioni Document promocional 

Da Residenza Sabauda a Museo d’Arte Contemporane Document 

promocional 

Info. Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporane Document 

promocional  

Manifesti, passioni e sentimento. Museo de la Pubblicità Document 

promocional 

 

www.castellodirivoli.org (21/03/07) 
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Localització:   Venaria Reale 

Temàtica:   Recreació de la vida de cort 

Propietari:    Estat 

Tipus explotació:   En discussió 

Gestor:  Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali – Soprintendenza per il 

Patrimonio storico, artistico ed 

etnoantropologico per il Piemonte 

Número de treballadors:  265 (190 Reggia, 40 Centre 

restauració, 5 Centre internacional del 

cavall i 30 estructura flexible) 

Pressupost (2005):   - 

Autofinançament:   - 

Tarifes (2007):  12 € (10€ sense jardins) 

Horaris obertura:  11 hores diàries (8 els divendres) 6 

dies a la setmana 

Visitants anuals (dades de visites durant el període d’obres):   

1999 35.645  2004 10.063 

2001 18.215  2005 43.164 

 2003 15.664  2006 66.693 

Set primers mesos d’obertura (2007 – 2008): 571.000 

Procedència:   - 

 

 

REGGIA DI VENARIA REALE T23 
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1.- Presentació 
 

Algunes grans xifres serveixen, ja a primer cop d’ull, per copsar la 

importància de la Reggia de Venaria Real. Es tracta d’una 

superfície construïda de 80.000 metres quadrats, 5.000 dels quals 

amb frescos i decoracions, envoltats per 80 hectàrees de jardins. 

Per fer possible la seva obertura al públic ha estat necessari 

l’autoanomenada “major obra museística europea en curs de 

finalització”, amb vuit anys de treballs i més de 200 milions d’euros 

d’inversió. Per aquest motiu, la Reggia de Venaria Reale està 

considerada com una peça clau en la creació i revitalització del 

circuit cultural i museístic torinès.  

 

A més, la Reggia s’engloba dins d’un complex més ampli, que 

inclouria el centre històric de l’actual ciutat de Venaria Reale. Antic 

llogarret, es va transformar durant el segle XVII en una ciutat 

pensada per a acollir el gruix dels serveis de la Reggia. Actualment, 

després d’un important creixement durant el període d’entreguerres, 

la ciutat de Venaria Reale acull uns 35.000 habitants. Igualment, la 

Reggia també s’ha d’entendre en relació amb el veí parc de la 

Mandria, de 3.000 hectàrees i que acull una residència reial 

privada, construïda a partir de 1856 (per a més informació vegeu 

fitxa T23A). 

 

Els orígens de la Reggia es remunten a l’any 1658, quan el duc 

Carlo Emanuele II de Savoia adquirí els terrenys on s’havia 

d’edificar el palau, així com el que avui és el centre històric de la 

ciutat de Venaria Reale. Un any després s’iniciaren els treballs, que 

duraran fins 1797, amb interrupcions per causes diverses 

(principalment guerres o manca de recursos econòmics). 

 

Les obres més importants del complex (Galleria di Diana, Cappella 

di Sant'Umberto, Scuderia Grande i Citroniera) es portaren a terme 

a partir de 1714, després que el tractat d'Utrecht atorgués el títol de 

rei als Savoia. Un reconeixement que va suposar un important 

procés “d’adequació” de les principals residències reials per 

adaptar-les al protocol del nou títol. 

 

L’esplendor de la Reggia, però, durarà poc. L’any 1797, amb la 

invasió i incendi de part del palau per les tropes franceses, la 

Reggia inicia un llarg període de decadència.  

 

El 2 d’agost de 1809 la Corona decideix prescindir de la Reggia 

com a residència reial, paper que passen a realitzar els nous palaus 

imperials de Torino (Palazzo Reale), la Palazzina di Caccia di 

Stupinigi, la Villa della Regina i el Castello di Racconigi (per a 

informació detallada dels dos primers casos, vegeu fitxes T19A i 

T21 respectivament). La Reggia passa en aquell moment a la Legió 

d’Honor. Ara bé, ja l’any 1823 canvia la seva funció per la de presidi 

militar i acollirà també un regiment d’artilleria. Aquesta funció 

prevaldrà fins l’any 1978, quan la Reggia és cedida a la 

Soprintendenza per il Patrimonio storico.  
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Imatge 200.- Vista d’entorn del segle XVIII i actual del Borgo i la Reggia de 
Venaria Reale. Els dos espais, en el seu origen complementaris l’un de 
l’altre, s’han mantingut pràcticament intactes (font: lavenaria.it i 
settimanasportiva.it) 

Una anys abans però, a mitjans de 1960, ja s’hi havien realitzat uns 

primers treballs de restauració. Ara bé, aquestes intervencions 

foren molt limitades i no serà fins a la dècada dels noranta quan es 

comença a plantejar una restauració, en profunditat, del conjunt del 

monument. 

 

En aquest sentit, un moment clau en la història de la Reggia va ser 

la celebració, el dia 11 de maig de 1995, del congrés “Memoria e 

futuro”, on es van discutir, en el propi monument, les possibilitats 

futures de l’equipament. La voluntat era que l’espai restaurat no 

caigués en desús i que tingués altres utilitats més enllà de la 

purament museística.  

 

Com a fruit d’aquell congrés, el 5 de desembre de 1996 un decret 

ministerial instituïa el Comitato per la Reggia di Venaria Reale i la 

Commissione Tecnico – Amministrativa encarregada de trobar les 

solucions adequades per a la realització del projecte. D’aquesta 

manera, progressivament, es van posar les bases de la restauració 

de la Reggia. No serà, però, una tasca fàcil i caldrà esperar més 

d’una dècada per a la finalització dels treballs. 

 

La comissió va considerar que la Reggia havia de ser vista com un 

punt d’excel·lència del patrimoni del Piemont. Per aquest motiu 

s’apostava per desenvolupar-hi tres grans usos: 

- Museístic, com a preservació i conservació del passat 
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- Formatiu, amb una escola de restauració i recuperació 

arquitectònica, Centre de formació per la documentació i 

valorització del patrimoni i Centre per l’edició cultural 

- Productiva, dedicada a empreses de restauració, antics 

oficis i producció d’artesania típica 

 

Aquestes propostes van ser fetes seves per la regió Piemont que el 

1997 aprovà el Documento unico di programmazione. L’objectiu era 

aconseguir finançament europeu per a la restauració del conjunt. La 

sol·licitud serà finalment aprovada i la Unió Europea aportarà al 

projecte, inicialment, 61.975.000 €, als quals s’hi hauran de sumar 

les aportacions del Ministeri de Cultura per un valor de 

196.254.000€. D’aquesta manera, amb el pressupost lligat, l’any 

1999 es convoca el primer concurs públic per a la restauració del 

monument. 

 

La restauració serà llarga. Per donar una idea de les dificultats 

podem citar que la sola església de Sant Umbert, situada dins el 

complex de la Reggia, ha costat set anys de treball i una inversió de 

3’5 milions d’euros.  

 

De forma progressiva les actuacions en el complex han tirat 

endavant. L’any 2004 va començar a funcionar l’Escola de 

Restauració, localitzada dins del recinte. El 10 de juny de 2007 van 

obrir les seves portes al públic una part dels jardins del palau, 

completament restaurats; la primera part oberta de forma 

permanent a la visita. Finalment, el 12 d’octubre s’inaugurava, amb 

una gran exposició sobre la dinastia Sabauda i un èxit important de 

públic (11.000 visitants el primer dia i 96.000 el primer mes) el 

complex principal de la Reggia, tot i que restaven alguns espais 

(especialment la Citroniera i part dels jardins) pendents d’una futura 

restauració. 

 

Actualment el gran repte pendent de la Reggia és la gestió de 

l’equipament. La Venaria Reale ha suposat deu anys de treballs. 

Ara bé, la decisió de quines activitats s’hi portaran a terme un cop 

finalitzada la restauració no s’ha anticipat. De fet, no va ser fins a 

principis de 2007 quan es va formar una comissió, amb 

representants de la regió i de l’Estat, per a decidir el futur de la 

Venaria. En el moment de la present recerca, el juny de 2007 (a 

quatre mesos de la inauguració del complex), no estava definida 

encara la forma administrativa que s’adoptaria per a gestionar el 

monument, tot i que es parlava d’una possible Fundació, a imatge 

de la del Museo Egizio de Torí, com la solució que sembla més 

provable. 

 

Inicialment es preveia realitzar a la Reggia un Centre de difusió del 

Patrimoni Material de la Humanitat de la Unesco però aquest 

projecte, que havia d’ocupar l’espai de la citroniera, sembla 

actualment abandonat. La important inversió necessària per a la 

seva creació i manteniment, després de la ja gran inversió feta per 

la restauració, van aconsellar que el projecte no tirés endavant. 
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En el moment de realitzar la recerca únicament estava clar que 

l’equipament s’inauguraria amb una gran mostra sobre la casa 

Sabauda (La Reggia di Venaria e i Savoia 12/10/07 al 31/03/08, 

prorrogada fins al 11/05/08). A més, de cara al futur, es preveu un 

Centro di Studi e Documentazione sul Barocco, que s’hauria de 

basar en el Centre de restauració de la Venaria. Aquest darrer 

espai, inaugurat el març de 2005, ocupa 8.000 metres quadrats 

d’una de les ales del palau i funciona com a Fundació, formada per 

l’Estat, la regió, la província, els ajuntaments de Torí i Venaria 

Reale, la Universitat i el Politècnic de Torí, la Fondazione per l’Arte 

de la Compagnia di San Paolo i la Fondazione CRT.  

 

El Centre acull el primer curs italià de doctorat en restauració – 

conservació de béns culturals, a més d’altres cursos 

d’especialització i és un dels tres més important d’Itàlia (juntament 

amb Roma i Florència). Acull uns vint estudiants nous l’any. La 

durada del curs és de cinc anys, tot i que la implantació recent de 

l’equipament fa que els cursos es vagin oferint progressivament.  

 

A més de les obres que es realitzen a la pròpia Reggia, també cal 

tenir present les actuacions de restauració previstes al centre 

històric de Venaria Reale. Aquestes actuacions, però, es porten a 

terme amb un cert retard respecte a les de la residència reial. De 

fet, no ha estat fins recentment quan s’ha iniciat el gruix de les 

actuacions previstes. 

 

L’objectiu que se segueix és millorar la qualitat de vida dels 

habitants de l’àrea, facilitar l’accés als visitants i donar una lectura 

homogènia als dos conjunts monumentals: el palau i la ciutat. 

D’aquesta manera es pretén que la ciutat aprofiti el potencial turístic 

de la Reggia i evitar que el palau doni l’esquena a la ciutat. 

Les obres a la ciutat se centren en dues àrees, que no tenen 

aparentment cap relació entre elles, més enllà de la millora de 

l’espai i de la voluntat que algunes de les famílies que habiten a 

l’àrea 1 (centre històric) es desplacin a l’àrea 2 (perifèria). A l’àrea 1 

es preveu portar a terme les següents actuacions: 

- Recuperar les façanes del carrer principal que porta a la 

Règia (amb una perspectiva sobre el monument) 

- Requalificar i obrir al públic diversos patis interiors 

- Realitzar un pol cultural 

- Construir un Centre esportiu 

- Crear un carril bici 

 

A l’àrea 2, una zona de construcció intensiva d’habitatges dels anys 

cinquanta i seixanta, es volen realitzar obres de millora de l’espai 

públic i dels habitatges.  

 

El pressupost de les obres a la ciutat és de més de 64 milions 

d’euros, dels quals es preveu que únicament 8 siguin públics. L’inici 

de les actuacions es va produir l’any 2002 i l’any 2007 es trobaven 

pràcticament finalitzades. 
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2.- Tipus de promoció que es realitza 
 

En el moment de realitzar la recerca, juny de 2007, la promoció del 

monument es limitava als jardins, oberts des de feia unes poques 

setmanes. La difusió de l’obertura es va realitzar a través de 

material promocional i anuncis en premsa escrita i ràdio. La 

promoció es basava en difondre l’obertura dels jardins centrada, 

però, en una sèrie d’espectacles puntuals que s’hi programaven. 

Els espectacles eren de diversa temàtica (musica i teatre), ambició 

(grups escolars i companyies consolidades) i preu (de pagament i 

gratuïts). Habitualment tenien lloc els cap de setmana i es 

plantejaven com un plus a la visita, a més de mitjà a través del qual 

aconseguir repercussions en la premsa.  

 

Malgrat l’encert d’aquesta proposta hem d’apuntar que la promoció 

de la Reggia ha patit diversos retards. Fins el 17 de març de 2007 

no es va presentar el Pla de Desenvolupament Turístic i el Pla de 

Comunicació va ser, fins i tot, posterior. De fet, el juny de 2007, 

només estava clar que la promoció de l’obertura del monument es 

basaria en una gran exposició temporal. Restava per definir amb 

detall altres estratègies. 

 

El gran repte pendent és la promoció internacional. Inicialment 

estava previst que la Reggia obrís les seves portes durant els Jocs 

Olímpics, per aprofitar el seu ressò i donar-se a conèixer. Diversos 

retards, però, van fer que finalment s’inaugurés la tardor de 2007, 

perdent-se així la possibilitat d’arribar a un públic internacional. 

 

Ara bé, és significatiu que en el programa oficial de les Olimpíades 

només hi hagués dos anuncis (a part del dels patrocinadors): el 

corresponent a la Capitalitat del Llibre de Torí i Roma pel 2006 – 

2007 i el dedicat a la reobertura de la Reggia, anunciada en aquell 

moment per a l’hivern – primavera de 2007 (finalment l’obertura va 

ser la tardor de 2007). Una mostra de la importància que se li 

donava a aquest esdeveniment. 

 

No obstant, més enllà de la promoció de l’obertura i l’activitat 

habitual del monument, que ha estat posterior a la recopilació de 

dades de la recerca, és interessant assenyalar la gestió que es va 

fer de la comunicació durant el període d’obres. En aquell moment, 

gràcies en gran part a l’associació d’amics (Associazione Venariese 

Tutela Ambiente), es van organitzar una sèrie de visites guiades a 

les obres. Aquestes visites tenien lloc diverses vegades al dia, tot al 

llarg de l’any. La iniciativa, que es va allargar durant gran part de 

les obres, va atreure entre 10.000 i 60.000 visitants anuals.  

 

Igualment, durant l’etapa final de les obres es van portar a terme 

diferents obertures puntuals. Entre elles destaquen les realitzades 

l’any 2004, quan 5.000 visitants van assistir a les tres jornades de 

portes obertes; l’espectacle “Invito a Corte”, desenvolupat als 
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jardins i que acolliria 10.000 persones en dues nits; o els múltiples 

visitants de la Festa de la Rosa, celebrada als roserars dels jardins. 

 

Aquests iniciatives van permetre “crear l’esdeveniment”, fent que 

molta gent esperés amb expectació l’obertura definitiva del palau: 

una molt bona iniciativa comunicativa. 

 

3.- Polítiques de cara a la captació de nous públic s 
 

En el moment de realitzar la present recerca, únicament els jardins 

de la Reggia estaven oberts al públic. Per aquets motiu la majoria 

d’actuacions encarades a captar públic no estaven encara 

definides. 

 

En aquest sentit, una de les polítiques més decidides de captació 

de públic va ser la instauració, coincidint amb la reobertura 

definitiva dels jardins, d’un bus directe que unia el centre de Torí 

amb el castell, els jardins i el parc de la Mandria. Aquest bus tenia 

una elevada freqüència de pas: els dies entre setmana un bus cada 

hora, de 8 a 19 hores; els dissabtes un bus cada mitja hora, fins a 

les 21 hores i els diumenges un bus cada vint minuts, també fins a 

les 21 hores. Els dies en què el parc acull algun espectacle nocturn 

el servei de bus allarga el seu horari. 

 

 

 
 
Imatge 201.- Diversos tríptics editats per donar a conèixer la reggia. A 
l’esquerra, un dels primers tríptics editats coincidint amb l’obertura dels 
jardins al públic. A la dreta, dos dels tríptics referents al palau (font: 
col·lecció personal de l’autor) 
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4.- Polítiques econòmiques 
 

La restauració de la Reggia de Venaria Reale pot ser vista com una 

de les actuacions més ambicioses en política cultural posades en 

marxa a l’àrea d’estudi, almenys en volum d’inversions. Inicialment 

la Regió Piemont (2000) va valorar el projecte de renovació en 

68’97 milions d’euros, tot i que finalment el cost de les obres va ser 

de més de 200 milions d’euros d’inversió al llarg dels vuit anys de 

durada i amb més de 1.000 persones ocupades. El gruix de les 

inversions han procedit de la regió i de la Unió Europea. 

 

A més, per al seu funcionament, es calcula que seran necessaris 

uns 400 treballadors i entre 10 i 12 milions d’euros l’any. En el 

moment de portar a terme la recerca no se sabia, però, qui seria 

l’encarregat de pagar-ne la gestió. La Reggia és propietat de l’Estat, 

però la restauració va anar a càrrec de la regió, especialment 

gràcies a fons europeus. Hi ha qui apuntava que la gestió futura 

aniria a càrrec d’una Fundació semblant a la del Museo Egizio de 

Torí, amb la participació i el finançament d’Estat, regió, ajuntaments 

i fundacions bancàries.  

 

Igualment està previst que agents no públics tinguin un paper 

destacat en la gestió del monument. Així, la Compagnia di San 

Paolo participa en la recuperació del monument a través de la 

Fondazione per l'Arte. En aquest sentit, la principal contribució s’ha 

articulat a través de la participació en el Centre de restauració, així 

com amb l’adquisició de diversos mobles del segle XVII que han de 

servir per moblar el palau. 

 

Finalment, la Associazione Venariese Tutela Ambiente, també 

realitza aportacions al monument, tot i que més modestes i 

adaptades als seus ingressos, procedents sobretot dels drets 

d’entrada a la Reggia quan encara estava en obres i per donacions, 

quotes dels socis, entrades derivades de l’organització d’actes i la 

gestió de la llibreria – botiga. 

 
5.- Avaluació dels resultats 
 
S’espera portar a terme una valoració a l’entorn dels visitants, però 

aquest punt estava en estudi en el moment de realitzar la present 

recerca. 

 
6.- Col·laboració / competència amb altres instituc ions 
 

La Reggia ha posat en marxa diverses col·laboracions amb alguns 

dels Centres culturals més importants de la regió. Així, amb motiu 

dels actes d’inauguració dels jardins es van crear una sèrie 

d’activitats amb la col·laboració de diverses institucions torineses. 

La gestió de l’àrea d’espectacles, així com del programa, la va 

realitzar la Fondazione Teatro Regio di Torino. Igualment es va 

apostar per instal·lar als jardins una sèrie d’obres d’art 
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contemporani. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la 

col·laboració del Castello di Rivoli. 

 

A nivell més de futur existia un projecte de col·laboració, juntament 

amb els castells de Racconigi i Stupinigi, de cara a crear la 

Fundació Regge Sabaude, que hauria de servir per a potenciar i 

difondre les antigues residències reials dels Savoia. Actualment, 

però, el projecte sembla abandonat. 

 

 

 
Imatge 202.- Vista dels jardins de la reggia. A primer terme una de les 
obres d’art contemporani que s’han instal·lat als jardins fruit de la 
col·laboració amb el museu d’art contemporani de Castello di Rivoli (font: 
progettocasa.blogspot.com) 

 

A nivell més internacional, la Reggia forma part de la xarxa de 

residències reials europees, on estan representats monuments de 

París, Brussel·les, Viena o Londres. 

 

Per últim, dins de les col·laboracions, és bo assenyalar que la 

recuperació de la Reggia de Venaria Reale, realitzada amb fons de 

la Regió Piemont, estatals i de la Unió Europea, amb la 

col·laboració de la província i dels ajuntaments de Venaria Reale, 

Druento i Caselle, és un exemple de bona pràctica en la integració 

vertical de diferents agents en un mateix projecte. 

 

Pel que fa referència a les possibles competència que poden 

generar o afectar el monument, la gerència considera que seran 

escasses, ja que la coordinació existent hauria de ser suficientment 

important com per evitar-la. Ara bé, a pocs mesos de la inauguració 

les col·laboracions efectives amb els altres monuments eren 

purament teòriques. Per tant, existeix un risc efectiu que la Reggia 

pugui atreure públic que actualment visita altres monuments. No 

tant pels de la ciutat de Torí, sinó pels de la seva àrea 

metropolitana.  

 

En aquest sentit, no deixa de ser utòpic esperar que els visitants 

facin un recorregut complert per una sèrie important de monuments, 

en essència similars (mateix període, temàtica i història). Per tant, 

sembla lògic que siguin els monument més importants i accessibles 

els que atreguin majors fluxos de visitants. D’aquesta manera és 
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previsible que el monument més afectat per l’obertura de la Reggia 

sigui el palau de Stupinigi, per la seva proximitat temàtica i física 

(vegeu fitxa T21). 

 

7.- Projectes futurs 
 

Actualment, un cop passat el gruix de la restauració, el principal 

repte futur és la gestió del monument. La importància de la inversió 

realitzada, així com els quantiosos recursos necessaris per a 

mantenir l’oferta del monument no poden passar per alt.  

 

En aquest sentit, destaca la poca antelació en la preparació de 

l’obertura. Quatre mesos abans d’obrir les portes del complex no se 

sabia encara com seria la seva gestió. Per tant, un dels principals 

reptes a superar és la creació d’un instrument de gestió que permeti 

desenvolupar àgilment el monument, al mateix temps que 

col·laborar amb altres residències reials existents en el territori. La 

posible creació d’una Fondazione Reggia di Venaria Reale, 

destinada a la gestió del monument (amb la participació d’Estat, 

Regió, Compagnia di San Paolo i Ajuntament de Venaria Reale) i 

de la Fondazione Regge Sabaude, per a la coordinació entre les 

diverses residències reials, és, encara que finalment no s’adoptin 

aquestes formes administratives, una prioritat. 

 

Igualment, cal tenir present que tot i estar oficialment inaugurada, 

encara es continua treballant en la restauració de determinats 

espais de la Reggia. En aquest sentit, està previst que la tardor de 

2008 finalitzi la restauració de la Scuderia Grande i la Citroniera, 

que afegiran uns 1.000 metres quadrats suplementaris al 

monument, tot i que no se sap a quins usos es destinaran. 

 

També es continua treballant en la millora de determinats aspectes 

concrets, com els accessos amb vehicle privat, ja que està prevista 

la construcció de tres nous pàrquings. 

 

 

 
Imatge 203.- La Citroniera i la Scuderia Grande, dos dels últims grans 
espais pendents de restaurar, és un edifici imponent que s’alça en una de 
les ales del palau (font: lavenaria.it) 
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Ara bé, el més sorprenent és la manca aparent d’usos previstos per 

al monument un cop passada la gran exposició inaugural. En 

aquest sentit, s’estan plantejant tres possibles opcions per dotar de 

contingut el palau: 

- Una representació de la història dels Savoia 

- Una seu per a exposicions temporals 

- Una reconstrucció del palau en el seu estat original 

 

Actualment sembla que l’opció de Centre d’exposicions temporals 

és la que té més possibilitats, tot i que també és la que suposa uns 

costos més elevats. 

 

A més llarg termini el que sí que sembla definit és que la Reggia 

serà una de les seus principals de la celebració dels 150 anys de la 

Unitat d’Itàlia, l’any 2011. Amb motiu d’aquesta celebració es 

preveu engegar una segona fase de restauracions, que inclouria la 

recuperació de la totalitat dels jardins, de les plantes superiors de la 

Reggia (especialment del teatre), l’ampliació del Centre de 

restauració i la millora de la unió entre la Reggia i Borgo Castello. 

Aquestes actuacions no tenen encara data d’execució aprovada. 

 

8.- Resum dels elements més destacables 
 

Com hem pogut observar, la restauració de la Reggia suposa una 

actuació ambiciosa, tant en termes d’inversió com d’impactes 

previstos. Ara bé, tot i l’encert de la majoria d’actuacions resten 

encara alguns elements pendents de definició que poden 

condicionar les repercussions finals de l’actuació.  

 

En aquest sentit resulta sorprenent que després d’una inversió que 

ha superat els 200 milions d’euros i els vuit anys de treball, la 

definició de la condició legal del monument, la seva programació, la 

comunicació o els estudis de públic no hagin estat definits o ho 

hagin estat només parcialment uns pocs mesos abans de la 

inauguració oficial. Per tant, es constata una precipitació que hauria 

pogut ser fàcilment evitable amb certa previsió. 

 

Malgrat aquest apunt, existeixen actuacions que resulten 

interessants i innovadores. En primer lloc, la important aposta 

realitzada per facilitar l’accessibilitat al monument, amb la creació 

d’un bus directe entre Torí i el monument. Igualment, hem de lloar 

la capacitat de posar en marxa l’Escola de Restauració, que donarà 

activitat permanent al monument. També és important assenyalar la 

voluntat de coordinar el procés de restauració de la Reggia amb la 

renovació del centre històric de Venaria Reale, tot i que aquesta 

actuació ha mancat d’ambició i ha quedat massa sovint limitada a 

aspectes merament relacionats amb la urbanització del territori. 

 

Ara bé, l’actuació més innovadora és, segurament, la portada a 

terme durant el període d’obres. Gràcies a l’Associació d’Amics del 

monument es va poder visitar l’espai en restauració i veure en 

directe l’evolució de l’actuació. Aquesta iniciativa va ser una 
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magnifica campanya comunicativa i de creació d’expectació en 

vistes a la inauguració final del monument. 

 

Igualment, el llarg període de temps que ha estat necessari per a la 

restauració del monument ofereix una doble lectura. En primer lloc, 

una actuació de vuit anys pot ser interpretada com una aposta 

important per a un determinat monument, que mereix realment una 

visita. Però també es pot entendre en clau d’eternització d’una 

actuació què genera cansament pels successius ajornaments. Serà 

necessari esperar l’obertura del monument per veure quina de les 

dues opcions s’ha imposat. 

 

També serà necessari esperar un cert temps per poder observar si 

finalment preval la col·laboració o la competència entre les antigues 

residències reials de l’entorn de Torí, molt especialment quan 

algunes de les actuacions actualment en marxa, com el Polo Reale 

de Torí o la restauració de Stupinigi, estiguin finalitzades (per a 

descripcions detallades dels dos equipaments vegeu les fitxes 

T19A i T21 respectives). 

  

Sense un correcte desenvolupament de tot el projecte es corre el 

risc que la Reggia sigui poca cosa més que una catedral en el 

desert; un lloc en què el públic, quan hagi acabat la visita marxi, 

sense que el territori de l’entorn en tregui cap benefici. Actualment, 

la ciutat de Venaria Reale i el seu entorn no semblen capaços de 

jugar el paper motor i articulador del territori que el projecte de 

residències reials preveia. El comerç s’hi troba poc desenvolupat i 

l’allotjament i l’oci hi són pràcticament inexistents. En 

conseqüència, es corre el risc que les repercussions finals 

d’aquesta important actuació no siguin les que hom esperava. Ara 

bé, fins passats uns anys des de la reobertura de la Reggia no es 

podrà avaluar si els impactes que realment ha generat el monument 

en el territori han estat positius. 
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Localització: Parc Regional de la Mandria (2km de 

Venaria Reale) 

Temàtica: Antiga residència privada del rei 

Vittorio Emanuele II 

Propietari:    Regió 

Tipus explotació:   Directa 

Gestor:    Parc regional de la Mandria 

Número de treballadors:  62 (total del parc): 17 guardes, 15 

administratius, 23 tècnics i 7 dedicats 

a les activitats culturals. 

Pressupost (2007):   8.194.700 (total del parc) 

Autofinançament:  6% 

Tarifes (2006):  6€ 

Horaris obertura:  5 visites guiades (6 a l’estiu) 5 dies a 

la setmana 

Visitants anuals:   2002 3.055 

    2003 2.582  

    2004 4.408 

    2005 5.496 

    2006 11.763 

Procedència:   - 

 

APPARTAMENTI REALI BORGO 

CASTELLO – LA MANDRIA 
T23A 
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1.- Presentació 
 

Situat a 16 quilòmetres del centre de Torí i a dos de la Reggia de 

Venaria Reale, el parc de la Mandria ocupa unes 6.540 hectàrees, 

1.760 de les quals formen la part central, propietat de la regió. Es 

tracta del millor exemple conservat al Piemont de bosc en plana i 

un dels projectes més importants de conservació del nord-est italià. 

Un parc històric on conviu l’interès natural, l’oci i el patrimoni 

cultural. 

 

L’origen del parc està directament lligat amb la Reggia de Venaria 

Reale (vegeu fitxa T23). De fet, la Mandria eren inicialment els 

terrenys de caça de la Reggia. Ara bé, l’any 1823, quan la Reggia i 

els seus jardins esdevenen domini militar, el rei Vittorio Emanuele II 

decideix crear una nova residència privada, bàsicament per poder 

gaudir de la caça, en el veí parc de la Mandria. Així neix, l’any 

1856, Borgo Castello. 

 

La presència reial serà curta. L’any 1882, amb la mort de Vittorio 

Emanuele II, el nou rei, Umberto I, ven la Mandria al marquès 

Medici del Vascello, que transformarà el domini en una gran 

possessió agrícola i posteriorment industrial, on hi van arribar a 

viure 900 persones. Finalment, l’any 1976 la regió comprà la part de 

la Mandria que seguia en mans dels descendents del marquès, 

amb l’objectiu de crear un parc natural regional. Una part de l’antiga 

propietat reial restarà, però, en mans privades. 

 

El parc es creà l’any 1978 i s’amplià el 1995. A més, la residència 

de Borgo Castello va ser declarada l’any 1997 Patrimoni Material de 

la Humanitat. 

 

El parc de la Mandria està gestionat per un consorci on la regió 

nomena 10 membres, la província 3, la comunitat del parc (formada 

pels alcaldes de la zona, el president de la província i el president 

de la comunitat montana) 5 membres més i l’Ajuntament de Lanzo 

Torinese, un membre. 

 

El parc inclou dues zones clarament diferenciades. Una extensió 

important del parc es presenta com a reserva natural, tancada al 

públic. La resta de l’espai és de lliure accés, destinat a activitats 

d’oci, educatives i culturals que respectin l’entorn en què s’implanta 

el parc.  

 

En l’àmbit purament cultural, que és on es centra la nostra recerca, 

cal tenir present que el parc inclou diverses construccions 

heretades del passat i amb un notori interès històric. En aquest 

sentit el principal nucli monumental del parc és Borgo Castello, que 

acull, a més a més de l’antiga residència privada del rei, un espai 

expositiu, un bar, una petita botiga, les oficines del parc i un institut 

de formació. Estan en projecte diverses intervencions en els edificis 

propers, amb l’objectiu de crear un alberg, un espai expositiu 

dedicat al paisatge i un mercat de productes típics. 
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De fet, la regió planteja la Mandria com un dels punts d’excel·lència 

del patrimoni del Piemont i hi preveu diversos usos, més enllà de 

Borgo Castello. En aquest sentit, mereix una especial atenció el 

projecte de recuperació d’un seguit ampli d’edificacions rurals 

(conegudes amb el nom de cascina) repartides per tot el parc: 

- Cascina Brero: Centre d’educació ambiental del parc 

- Cascina Rampa: Seu del Centre Micològic regional. Acull 

una exposició sobre la temàtica 

- Cascina Comba: Acull serveis del parc 

- Cascina Prato Pascolo: Bar, lloguer de bicicletes i picnic 

- Cascina Vittoria: Centre de cria de races equines i 

d’activitats turístiques relacionades amb el cavall 

- Cascina Grangetta: En restauració per acollir activitats 

educatives 

- Cascinone: En projecte de recuperació com a Centre 

d’Estudi i Recuperació d’Aus Rapaces. 

- Cascina Oslera: En restauració. Serà un nou accés al parc 

- Centrale Idrolettrica: Previsió de destinar a punt d’informació 

- Cascina Romittagio: Recuperada per a fins relacionats amb 

la pràctica eqüestre 

- Castello dei Laghi: Antic repòs de caça reial on es preveu un 

relais château i un espai per recepcions de prestigi per a 

hostes de la regió. 

- Església de San Giuliano, d’origen medieval 

 

Per tant, un conjunt important d’espais, en funcionament i previstos, 

que donen un enorme potencial al parc de la Madria, tant a nivell 

local com regional. 

 

2.- Tipus de promoció que es realitza 
 

La promoció que es realitza del Borgo Castello pròpiament dit és 

escassa i limitada a la que es porta a terme, de manera conjunta, 

per a promocionar el parc de la Mandria.  

 

Aquesta comunicació acostuma a passar, bàsicament, per la 

informació present en la pàgina web del parc, en algunes revistes 

editades per la regió (especialment a Piemonte Parchi) i per l’edició 

puntual de material promocional. Igualment, des de l’any 2006, el 

parc disposa d’un butlletí, en suport paper i informàtic, que dóna a 

conèixer les novetats en totes les àrees del parc. 

 

Per tant, la majoria de la comunicació es dirigeix a públic 

potencialment interessat en el parc des d’un punt de vista natural o 

d’oci. Aquest fet pot suposar que per als interessats en aspectes 

més patrimonials, la difusió del parc passi desapercebuda, tot i que 

també pot ajudar a que visitants més interessats per altres temes, 

accedeixi al monument. 
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Imatge 204.- Portada del butlletí d’informació que edita el parc de la 
Mandria on, de forma puntual, apareix informació relacionada amb la 
residència reial  
 

3.- Polítiques de cara a la captació de nous públic s 
 

En el camp de la captació de nous públics la situació és similar a la 

que es dóna en el camp de la promoció: la majoria d’iniciatives 

estan pensades en clau de parc i són poques les actuacions 

pensades de forma exclusiva per a dinamitzar l’oferta patrimonial. 

 

Així, per tal d’atreure el màxim número de públic possible, la 

Mandria desenvolupa diverses activitats especials. Entre aquestes 

activitats destaca la possibilitat, els dilluns i els divendres, de 

desplaçar-se a la Mandria en un viatge organitzat des del centre de 

Torí. Aquest viatge inclou, els dilluns, la visita als apartaments, així 

com una xocolatada i els divendres, una visita guiada (en trenet) i 

l’accés als apartaments reials. El preu del bus és de 4€ i de la visita 

guiada 10€. 

 

Igualment es porten a terme visites nocturnes, del parc i dels 

apartaments, excursions guiades a peu pel parc, visites guiades 

pels apartaments i la Reggia o el centre històric de la ciutat de 

Venaria Reale, visites en carruatge, rutes per a conèixer la natura, 

rutes que uneixen els diversos espais de propietat regional, 

diverses activitats didàctiques per a escoles o famílies, visites en 

bicicleta o cavall o visites per a descobrir la important fauna 

salvatge del parc o els bolets que s’hi crien. 
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Igualment el parc realitza diverses mostres i esdeveniments al llarg 

de l’any: exposicions al Borgo Castello, concerts o obres de teatre a 

l’aire lliure, entre altres. Aquest tipus d’ofertes són les que més 

poden ajudar a augmentar els visitants dels espais monumentals. 

 

Finalment cal destacar que l’estiu del 2007 va tenir lloc al parc el 

segon campionat europeu de doma de cavalls, activitat que va 

contribuir a acostar el parc a un dels seus públics més específics; 

l’amant dels cavalls. 

 

Per tant, un conjunt d’activitats variades pensades més en clau de 

parc que no pas de monument, fet que suposa que si bé, 

globalment, l’oferta existent pugui ser considerada important, en els 

casos més puntuals pot presentar alguna mancança formal. 

 

4.- Polítiques econòmiques 
 

El parc de la Mandria va veure, l’any 2007, el seu pressupost reduït 

en més d’un milió d’euros. Concretament va passar dels 9.546.000€ 

del 2006 als 8.194.700€ del 2007. Aquesta reducció ha afectat totes 

les àrees del parc.  

 

Concretament el pressupost es va distribuir de la següent manera: 

1.784.900€ per a inversions en infraestructures, 2.812.000€ en 

despeses de personal, 1.054.800€ en despeses de gestió i 

796.456€ per a altres inversions. 

La majoria del pressupost prové d’aportacions directes realitzades 

per la regió. Els ingressos que aconsegueix el parc per si mateix 

són aproximadament el 6%: uns 418.180€. D’aquests ingressos, 

160.000€ provenen de les visites guiades, la majoria als 

apartaments reials; 164.000 de les concessions pels diversos 

serveis existents i 60.000 de venda de drets de caça. 

 

5.- Avaluació dels resultats 
 

No ha estat possible accedir a aquesta informació. 

 

6.- Col·laboració / competència amb altres instituc ions 
 

A nivell de col·laboració del monument, Borgo Castello porta a 

terme diverses visites guiades conjuntes amb la veïna Reggia de 

Venaria Reale. Ara bé, les col·laboracions poden ser considerades, 

en aquest camp, com a puntuals. On sí que existeix una major 

col·laboració és en el parc, especialment pel fet d’estar integrat en 

una xarxa que inclou la resta dels parcs de la regió.  

 

En canvi, a nivell de competència està clar que, per les seves 

característiques d’emplaçament, la principal competència de Borgo 

Castello vindrà de l’atractiu del parc i molt especialment de la 

recentment inaugurada Reggia de Venaria Reale. 
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Ara bé, en tots dos casos la situació actual de competència pot 

esdevenir col·laboració. En el cas del parc, una informació 

adequada, juntament amb majors facilitats de visita (especialment 

si es permet l’accés sense reserva) pot suposar la possible captació 

de visitants del parc cap a l’oferta cultural, així com fer possible que 

potencials visitants culturals descobreixin el parc. Pel que fa al 

segon aspecte, una millor explicació de les diferències entre la 

Reggia i Borgo Castello (una residència oficial i l’altra privada), 

ajudaria a atreure possibles visitants. Ara bé, per a conseguir-ho 

caldria que la visita a la Reggia inclogués referències a Borgo 

Castello, inexistents en el moment de realitzar l’estudi. 

 

7.- Projectes futurs 
 

Entre els projectes futurs existents hi ha la restauració dels 

apartaments de Borgo Castello, tot i que encara sense data fixa de 

realització. A més hi ha un seguit d’activitats previstes al parc de la 

Mandria, que poden reforçar l’atractiu del conjunt. Dels diferents 

projectes, a més del manteniment dels espais naturals del parc, 

destaquen: 

- Crear un museu del paisatge a Borgo Castello 

- Desenvolupar un Centre del Cavall a la Cascina Rubianetta.  

- Crear diferents espais d’acollida: alberg de joventut (a Borgo 

Castello) i hotel de cinc estrelles 

- Restaurar el Castello dei Laghi com a seu de representació 

per a hostes de la regió. 

 

 

Imatge 205.- Vista aèria del palau. La seva extensió i la manca d’una 
restauració aprofundida suposen un repte per al seu futur (font: 
lavenaria.it) 
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Aquestes millores s’aniran abordant en els pròxims anys, en funció 

de les disponibilitats pressupostàries. 

 

8.- Resum dels elements més destacables 
 

Entre els elements més destacats que presenta Borgo Castello hi 

ha la inclusió del monument dins d’un parc natural, amb totes les 

potencialitats i problemes que aquest fet comporta. 

 

Així, a nivell comunicatiu, els apartaments reials tenen una dificultat 

important per fer-se un lloc enmig de la comunicació del parc, 

centrada i dirigida més cap a un públic interessat en temes d’oci i 

natura que no pas pel patrimoni cultural. Ara bé, al mateix temps, 

aquesta actuació fa que el monument pugui ser conegut per gent 

que no tenia previst visitar-lo, cosa que suposa un benefici mutu.  

 

Malgrat aquest fet Borgo Castello resta actualment lluny d’assolir el 

seu màxim aprofitament. En aquest sentit, unes majors sinergies 

amb la veïna Reggia de Venaria Reale serien plenament 

desitjables. Les diverses actuacions en marxa, així com les 

previstes a curt termini, poden suposar l’empenta necessària per 

assolir un major reconeixement del monument, fet que repercutiria 

també en benefici del parc. 
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Un cop vistes les diverses informacions referents a les actuacions 

que s’han portat a terme a Torí en els darrers anys, és el moment 

de realitzar una breu recapitulació dels elements més destacats que 

hem exposat en el capítol. 

 

El primer fet que podem extreure de la diversa informació 

recopilada és que el balanç del període de preparació de les 

Olimpíades està format per clarobscurs. Entre els punts forts hi ha 

la pròpia organització dels Jocs; entre els dèbils, la gestió de part 

de l’herència olímpica. Entremig, diversos aspectes relacionats amb 

la millora experimentada per la ciutat en els últims anys. 

 

En línies generals podem considerar que l’organització dels Jocs 

Olímpics va ser, per si mateixa, bona. Gran part dels objectius 

estrictament relacionats amb la celebració es van acomplir. Els 

Jocs van ser considerats un èxit a nivell ciutadà i la millora 

experimentada per la ciutat l’any 2006 era evident, tot i que gran 

part dels projectes més vistosos no estessin relacionats directament 

amb l’esdeveniment esportiu. 

 

Ara bé, també és cert que la gestió dels Jocs va tenir alguns 

aspectes criticables. El primer d’ells van ser les mancances en el 

terreny de la projecció exterior de la imatge. A nivell de Jocs 

Olímpics, les actuacions enfocades cap a l’exterior van ser 

limitades, fet que es va traduir en una escassa repercussió de 

l’esdeveniment olímpic. El fet que la comunicació s’iniciés de 

manera tardana i fos de baix nivell, a més de la imprevisible 

coincidència d’iniciar-se just després dels atemptats de l’onze de 

setembre (un moment poc propici per a celebracions), va fer que 

les repercussions a nivell internacional fossin extremadament 

limitades (L’Eau vive & Comitato Giorgio Rota, 2005, p. 220). Per 

sort, la comunicació internacional de la ciutat (que encara continua), 

dirigida per l’Ajuntament i amb orígens anteriors a la celebració 

olímpica, sí que va aconseguir èxits importants en aquest camp. 

 

Un altre aspecte negatiu va ser que un cop clausurats els Jocs 

Olímpics va faltar una estructura que continués mantenint la 

cohesió aconseguida a nivell de les actuacions públiques. Així, la 

sensació existent és que un cop la celebració esportiva finalitzada, 

cada administració va tornar als seus nínxols específics, tot deixant 

de banda qualsevol forma de col·laboració a altres nivells. 

 

Al mateix temps, la informació recopilada en la majoria de Centres 

estudiats, apunta que el segon Pla Estratègic ha perdut capacitat 

d’actuar com a punt de trobada entre els diferents agents, fet que 

representa un pas enrere. De fet, hauria estat desitjable que entre 

les herències dels Jocs hi hagués figurat una oficina de coordinació 

entre administracions o que almenys, no s’haguessin abandonat els 

CONCLUSIONS 



 842 

instruments ja posats en marxa. Malauradament això no ha estat 

possible, cosa que pot generar alguns problemes de coordinació en 

la important etapa que afronta actualment la ciutat. 

 

En defensa de l’actuació torinesa, cal precisar, però, que gran part 

dels problemes relacionats amb l’herència olímpica que afronta 

actualment Torí no representen cap novetat, sinó que són típics de 

l’etapa post-esdeveniment de la majoria de grans celebracions 

puntuals. Un fet que hauria de portar a una reflexió general sobre la 

necessitat d’aquest tipus d’esdeveniments. Una reflexió que 

malauradament poques ciutats realitzen. 

 

La principal diferència de Torí amb la majoria d’altres ciutats que 

han acollit aquest tipus de grans esdeveniments és que la ciutat 

italiana no només ha de gestionar l’herència olímpica, sinó que 

també ha de saber gestionar la seva feixuga herència industrial. La 

suma dels dos elements dóna un seguit d’espais molt amplis, la 

gestió dels quals suposa dificultats importants. És a dir, simplificant 

la situació, el principal problema de la ciutat no és tant un 

equipament únic, com podria ser el Palasport olimpico (que 

naturalment ha de tenir una sèrie d’activitats que en justifiquin la 

construcció més enllà de la celebració olímpica), sinó la recuperació 

funcional de les 200 hectàrees de la Spina centrale, per citar una de 

les principals actuacions desenvolupades a la ciutat en els últims 

anys. 

 

En aquesta mateixa línia, es podria afirmar que un dels principals 

reptes que ha d’afrontar, en aquests moments, la ciutat és la gestió 

del seu patrimoni cultural, que darrerament ha estat objecte d’un 

important procés de renovació. Aquesta actuació és clau per 

aconseguir que els ciutadans vegin que les millores portades a 

terme a la ciutat no van finalitzar l’any 2006, sinó que continuen 

sent visibles i suposen un important benefici per a la ciutat. 

 

De fet, l’objectiu que persegueix Torí a mitjà termini és transformar-

se en una ciutat de referència a nivell europeu i basar la seva 

promoció, exterior i interior, en el prestigi internacional. En difondre 

en intern l’opinió favorable emesa per agents externs a la ciutat. En 

certa manera Torí aspira a ser hereva de Barcelona i esdevenir el 

nou model de referència de les ciutats europees que desenvolupen 

processos de transformació (Martina, 2006, p. 132). 

 

Podem considerar, doncs, que el gran repte actual de Torí passa 

per la rendibilització de les grans inversions realitzades durant 

aquests últims anys, ja sigui a nivell cultural, urbanístic, de mobilitat 

o de construcció de nous equipaments esportius i residencials. Això 

sí, en un context caracteritzat pel descens en els ingressos de la 

ciutat i l’augment dels costos relacionats amb l’explotació de les 

diverses millores. Per tant, es tracta d’un objectiu ambiciós, que 

actualment es troba en una situació oberta que genera molts 

interrogants i que caldrà veure com evoluciona.  
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En línies generals la voluntat de les administracions torineses és 

continuar apostant per les diverses iniciatives endegades. Ara bé, 

no se sap fins a quin punt els recursos disponibles ho permetran. 

Així, en el principal camp d’estudi, l’oferta cultural, la tendència és a 

concentrar equipaments i inversions culturals per tal de generar 

estalvi. Aquesta concentració crea nuclis forts, que difícilment 

restaran sense finançament per la massa crítica que agrupen i la 

presència de què disposen en el territori (per exemple el Polo 

Reale). Ara bé, en altres equipaments menors o en el teixit artístic 

de base, sí que existeix el perill que hi hagi una retallada en els 

recursos. 

 

A aquest possible problema de recursos econòmics disponibles se 

n’hi afegeixen altres, més a nivell de gestió, que poden dificultar 

l’objectiu final de transformar Torí en ciutat referència. 

 

Una de les principals mancances observades a nivell 

d’administració és l’opacitat en la gestió de la majoria 

d’equipaments estudiats, especialment els de titularitat pública. El 

ciutadà del carrer que vol tenir accés a informacions com els 

pressupostos o el funcionament intern de l’equipament ho té molt 

difícil. En conseqüència, si no es difonen els costos i beneficis 

obtinguts per la ciutat, es fa molt difícil que els equipaments puguin 

justificar un augment de les partides pressupostàries que s’hi 

destinen, hipotecant qualsevol millora en aquesta línia. 

 

Igualment, s’ha observat que els equipaments culturals de Torí, a 

diferència dels d’altres ciutats estudiades (molt especialment les 

franceses), ho desconeixen quasibé tot del seu públic. Les 

institucions que han portat a terme algun tipus d’estudi per conèixer 

la composició o les motivacions del seu públic són escasses. Per 

tant, la majoria de les actuacions empreses amb l’objectiu d’arribar 

a un públic concret són meres quimeres, impossibles d’assolir ja 

que es desconeix el públic al qual es dirigeix. 

 

Seguint amb els aspectes culturals, en línies generals s’apunta una 

possible mancança en el producte cultural que la ciutat promociona. 

Aquesta situació és especialment visible en equipaments de 

titularitat estatal, especialment a Palazzo Reale, on tot i l’enorme 

potencial del monument, existeixen carències importants a nivell de 

comunicació, presentació o accessibilitat que en dificulten la seva 

explotació òptima. La mateixa situació, tot i que de forma més lleu, 

també es produeix en equipaments d’altres titularitats, que haurien 

d’actuar com a motor cultural de la ciutat. A tall d’exemple, 

actualment el Museo del Cinema o el Museo Egizio estan al límit de 

la saturació.  

 

La situació genera, com a element positiu, la desviació de certs 

fluxos, especialment d’habitants locals, cap a altres equipaments 

més petits que, sense una situació de col·lapse dels grans 

equipaments, difícilment s’haurien pogut donar a conèixer. Ara bé, 

com a contrapartida negativa, la situació causa insatisfacció com a 
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resultat de la frustració de la visita, així com una certa incomoditat 

en aquells que sí que aconsegueix realitzar-la. Aquests són dos 

aspectes que poden acabar afectant negativament la imatge de la 

ciutat. 

 

Igualment es pot apuntar en aquesta mateixa línia la repetició que 

existeix en els atractius de Torí. És cert que el fet de disposar d’un 

seguit importantíssim de residències reials i palaus barrocs suposa 

un element important per a la ciutat; ara bé, aspirar que un possible 

visitant recorri el conjunt de residències, substancialment 

idèntiques, és una mera utopia. En aquest sentit, caldria dotar de 

contingut específic cada monument per donar-li un atractiu propi. 

Altrament, es corre el risc que les visites es concentrin a Palazzo 

Reale i la Reggia de Venaria Reale i siguin pràcticament inexistents 

en la resta dels monuments, especialment els de la Corona delle 

Delizie. 

 

Al mateix temps, també és una situació criticable el fet que 

determinats equipaments considerats com cabdals per a la ciutat, 

com poden ser l’ampliació de la GAM, la posada en funcionament 

del Science Center o la creació del Museo Olimpico no acabin de 

tirar endavant i es retardi la decisió final a causa de debats eterns 

sobre les diverses opcions possibles (estructura, situació o 

funcions, per posar alguns exemples).  

 

Per últim, també es pot censurar l’excessiva fragmentació que 

existeix en l’oferta cultural de la ciutat i el fet que, tot i l’existència 

de xarxes interessants i que realitzen un magnífic treball, 

especialment l’associació Torino Città Capitale Europea i Torino 

Internazionale, no es pot considerar que els museus de la ciutat 

treballin en xarxa, sinó només en col·laboracions puntuals. Aquest 

fet suposa que generalment prevalgui la lògica de la suma, fins a un 

cert punt anàrquica, de les diverses actuacions existents, més que 

no pas l’establiment d’unes col·laboracions durables entre 

institucions. Un element que dificulta la creació d’una identitat única 

i forta de la ciutat. 

 

Una altra àrea que cal millorar és la promoció dels diversos 

equipaments. En aquest camp el gran canvi que han suposat les 

Olimpíades és que s’ha vist que no tots els museus poden 

promocionar-se de la mateixa manera. Malgrat la necessitat de 

crear una marca conjunta que ajudi a promocionar la ciutat, és 

innegable que Torí té una sèrie de museus amb potencialitat per 

atreure turistes i altres que són més d’interès per a un públic local. 

El pas d’una política genèrica de promoció dels museus a una altra 

de dirigida a cada un dels dos públics anteriors es pot considerar 

com un fet positiu, sempre que es continuï mantenint un cert treball 

mínim conjunt entre tots els equipaments. 

 

A més, seria desitjable que els diversos equipaments torinesos no 

posessin tant l’accent en la inauguració, que normalment és 
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promocionada amb tot luxe de detalls, sinó que preveiessin una 

major continuïtat de les diverses accions en el temps per tal 

d’aconseguir unes repercussions més durables i majors que, avui 

en dia, no sempre es donen.  

 

De fet, actualment, el més habitual és que els diferents 

equipaments culturals torinesos no es comuniquin de manera 

pròpia. Només el Museo Egizio ha engegat recentment una 

campanya de comunicació relativament important, que caldrà veure 

com evoluciona. La resta de museus, en el millor dels casos, 

comuniquen de forma especialitzada (Museo del Cinema, Palazzo 

Madama o GAM). En els altres casos, la majoria (especialment 

greu en el cas dels equipaments propietat de l’Estat), la 

comunicació és gairebé inexistent. Ara bé, cal afegir en aquest punt 

que la millora de la promoció dels diversos equipaments torinesos 

ha estat important en aquests últims anys, cosa que ens fa ser 

optimistes de cara al futur. 

 

A través d’una bona i àmplia comunicació, s’aconseguiria evitar un 

dels principals problemes que actualment pateixen la majoria de 

museus torinesos, com són les fluctuacions en el nombre de visites. 

Aquesta situació seria deguda, segons la majoria de Centres, a la 

manca d’una base constant de visitants, que fa que els 

equipaments depenguin excessivament de la programació puntual 

de cada moment. Amb aquestes fortes oscil·lacions en el número 

de visitants, però, és molt difícil generar els recursos necessaris per 

poder influir de manera visible en les percepcions de la ciutat. Per 

tant, seria desitjable trobar mecanismes, ja siguin via fidelització o 

bé, tot i que més difícil, via realització en continu de novetats, que 

permetessin que els diferents museus arribessin, de forma efectiva, 

al major número de població possible. 

 

Ara bé, cal ser conscients que a Torí les exposicions temporals, 

habitualment la principal forma d’activitat puntual en la resta de 

contextos estudiats, són, malgrat les excepcions, escasses. És molt 

significatiu que els tres grans espais museístics de la ciutat, Museo 

Egizio, Museo del Cinema i Palazzo Reale, no tinguin espais 

exclusius per a exposicions temporals, cosa que dificulta 

enormement la capacitat de realitzar-ne. 

 

De fet, són les col·leccions permanents, a través de la reobertura 

en continu d’equipaments renovats o de nova creació, les que 

atreuen el gruix de visitants dels equipaments torinesos. Una 

situació que si bé ha demostrat el seu encert fins avui, no creiem 

que sigui possible de mantenir a mitjà termini, ja que la majoria 

d’equipaments ja hauran estat restaurats i els recursos econòmics 

disponibles seran menors. Per tant, seria interessant que la ciutat 

es comencés a plantejar la necessitat de treballar en actuacions 

puntuals, capaces de crear l’esdeveniment entorn a col·leccions ja 

existents. Només així es podrà garantir, a llarg termini, l’èxit dels 

diversos equipaments culturals creats en els últims anys.  
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Una altre aspecte dels equipaments culturals torinesos que mereix 

la pena ressaltar és el fet que, malgrat una evident concentració en 

el centre històric (lloc del poder reial), existeix un cert repartiment 

d’equipaments culturals diversos, alguns d’ells d’importància, per 

quasi tot el conjunt de la ciutat. Un element remarcable, ja que 

ajuda a atreure visitants (locals i forans) a zones que d’altra manera 

restarien fora dels circuits habituals. Al mateix temps aconsegueix 

que tota la ciutat senti la cultura com una cosa pròpia i millora, així, 

el sentiment de pertinença dels seus habitants.  

 

Pel que fa referència a aspectes relacionats amb la gestió dels 

equipaments, s’ha observat una àmplia tendència a crear 

Fundacions com a organismes encarregats del funcionament de les 

institucions culturals. Ara bé, es troba a faltar una certa reflexió 

sobre quina és la millor figura per gestionar cada equipament. 

Massa sovint sembla que s’ha optat, sense valorar amb profunditat 

la decisió, per la figura de la Fundació. Seria desitjable un estudi 

més ampli sobre les possibles figures legislatives més adequades a 

cada tipus de gestió. 

 

En la mateixa línia de gestió dels equipaments, una de les 

tendències que actualment s’està portant a terme és l’intent 

d’aconseguir que les Fundacions s’involucrin no només en les 

obres extraordinàries dels diversos equipaments, tal i com fan 

actualment, sinó que també ho facin en la gestió. No sembla, però, 

que les diverses Fundacions, especialment les exbancàries (San 

Paolo i CRT) s’hi avinguin fàcilment; en part perquè suposaria 

compromisos a llarg termini i en part perquè aportaria uns retorns, 

en termes d’imatge, menys visibles que no pas els de l’actual 

patrocini puntual d’actuacions emblemàtiques. 

 

Finalment, és bo assenyalar que tot i l’autocomplaença existent en 

la ciutat, que tendeix a fer gala de la qualitat de la seva oferta 

cultural i del fet que es trobi molt per sobre de la mitjana estatal, la 

realitat és que la situació no és tan bona com es tendeix a apuntar 

(L’Eau vive & Comitato Giorgio Rota, 2007, p. 301). 

 
Resten encara, malgrat els progressos realitzats en els últims anys, 

importants àrees en què és necessari continuar treballant per 

assolir uns bons resultats. Un primer exemple es veu en el fet que 

tot i l’esforç per potenciar les universitats de la regió, la taxa de 

joves que no arriben a la universitat és, a la regió del Piemont, la 

més baixa d’Itàlia, únicament superada per la de Sardenya. 

 

Igualment, un altre aspecte en què la ciutat necessita millores és en 

la gestió de determinats grans projectes. En la pràctica totalitat de 

grans obres que afronta la ciutat els retards acumulats són 

importants. El passante ferroviario i el sistema de rodalies porten 

entre sis i set anys de retard; la nova biblioteca no se sap quan 

podrà entrar en servei tot i que estava prevista inicialment per al 

2006 i la línia d’alta velocitat amb Lió, fonamental per situar Torí 

com a lloc central europeu, acumula retards importants per culpa de 
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la indecisió italiana sobre el traçat definitiu. Això ha fet que fins i tot 

la Comissió Europea es plantegi retirar els fons del projecte. Tot 

plegat genera un sentiment de pèrdua d’oportunitats que afecta 

negativament la ciutat. 

 

Així mateix, alguns indicadors mostren un descens de la ciutat en 

determinats rànquings. Per exemple, l’aeroport, tot i créixer, perd 

posicions en el rànquing italià i passà de la novena plaça a l’onzena 

el 2005. Igualment, en els últims 8 – 10 anys, Torí ha passat de 

trobar-se al lloc 12 – 15 en els estudis de jerarquies europees a 

l’actual 30 – 40 (L’Eau vive & Comitato Giorgio Rota, 2005, p. 219). 

 

Ara bé, malgrat aquests aspectes negatius, és indubtable que els 

esforços de modernització realitzats per Torí en els últims anys 

estan començant a donar els seus fruits. A més, no hi ha dubte que 

Torí té la capacitat tècnica i organitzativa per gestionar l’herència 

creada en els darrers anys. Tot i això, aconseguir la sostenibilitat 

econòmica del conjunt d’iniciatives preses serà difícil, per la qual 

cosa serà necessari continuar apostant pels camins empresos.  

 

En definitiva, Torí ha aconseguit en els últims anys un gran 

desenvolupament que va culminar, de moment (i a l’espera de les 

celebracions -l’any 2011- dels 150 anys de la unitat italiana) amb 

els Jocs Olímpics. Ara bé, aquest desenvolupament aconseguit es 

veu actualment amenaçat pels costos que se’n deriven. De la 

capacitat de gestió d’aquests costos dependrà, en gran mesura, el 

canvi permanent de la imatge de la ciutat. 
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