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# Què és #to? 
Territori Obert (#to) és gestió creativa del territori. 

Som un equip de professionals que desenvolupa projectes de dinamització territorial 

per a la posada en valor del patrimoni cultural, natural, geològic, històric, biològic i 

paisatgístic per tal de consolidar, potenciar, millorar, proposar i planificar noves 

línies d’actuació, nous projectes i nous usos i serveis en relació al desenvolupament 

territorial de forma integral i sostenible. 

La missió de #to és el desplegament de projectes que aprofitin els recursos 

territorials per crear un discurs dinamitzador que fomenti actuacions que 

reverteixin positivament en la societat que el sustenta i manté tant a nivell 

cultural, social, educatiu com econòmic. 

Treballem amb els diferents agents socials relacionats amb el territori, sigui 

l’Administració Pública, empreses o particulars, propiciant la creació de xarxes per 

un desenvolupament sostenible. 
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# Què fem? 
A partir d’una visió integral del territori, l’equip de #to presenta tres línies bàsiques 

d’intervenció:  

#topla  

La planificació estratègica, que conté la diagnosi, l’avaluació i les línies futures 

d’actuació, és indispensable per a una correcta dinamització territorial.  

#toidea 

Després de la planificació, dissenyem, des de la creativitat i les necessitats reals, el 

conjunt d’actuacions que activaran els recursos territorials.  

#toproducte  

Execució de projectes per posar en valor els recursos territorials a través de la 

interpretació, la comunicació i la innovació. 
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# Per què nosaltres? 
A #to som un equip pluridisciplinar. Això ens dóna una visió àmplia del concepte de 

territori i el seu desenvolupament des de la geografia, la història, les ciències 

naturals, el turisme, la comunicació i el màrketing.  D’aquesta manera aportem un 

més ampli ventall de solucions a les necessitats del territori. 

Treballem a partir de la Diagnosi Territorial, una estratègia de valor que implica 

una visió proactiva en relació al territori. Aportem solucions per a la planificació i 

gestió de projectes locals, amb la finalitat de: 

o Potenciar i fomentar els valors existents en un territori. 

o Establir una dimensió global i transversal a través de les diferents 

sensibilitats existents: la cultura, l’educació, la societat, l’economia i el 

turisme. 

o Proposar un model de desenvolupament i dinamització on els recursos (el 

patrimoni) i la manera de treballar sobre ells (l’experiència que aporten als 

ciutadans) comporti una millora de les condicions de vida de la comunitat, 

garantint la sostenibilitat i la responsabilitat social dels nostres projectes. 

 

Considerem la innovació i la creativitat eines bàsiques per a qualsevol dels 

projectes de #to, assegurant la qualitat i èxit dels mateixos. 
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# L’equip 

Anna Abadia Martí és llicenciada en història i diplomada en turisme, especialitzada 

en planificació turística i màrketing de destinacions. Els seus interessos combinen 

la història, el patrimoni cultural, el desenvolupament i gestió del territori, el 

turisme sostenible i l’interès per les noves tecnologies. El seu bagatge professional 

inclou des de la col·laboració en projectes de recuperació de la memòria històrica, 

com amb recerca d’arxiu en el projecte “Tots els Noms” del Institut d’Estudis 

Penedesencs, fins experiència en el sector de la informació turística. @anna_abmar  

Daniel Gutiérrez Espartero és arqueòleg i consultor en patrimoni cultural, amb 

diploma de postgrau en direcció i gestió d’empreses. Especialista en la gestió 

urbanística del patrimoni cultural, ha realitzat projectes en l’àmbit dels 

planejaments urbanístics, la patrimonialització i la museologia, la direcció 

facultativa i executiva d’actuacions sobre béns patrimonials i plans estratègics 

d’activació del patrimoni cultural, tant per administracions públiques com 

institucions privades. Actualment molt interessat en la relació entre patrimoni 

cultural, territori i TIC. @daniguties 

Vàngelis Villar Vidal és llicenciat en biologia, especialitzat en antropologia física i 

màster de museologia i gestió del patrimoni cultural. Ha combinat la seva formació 

de científic amb el seu interès en les capacitats docents i formatives del patrimoni 

natural i científic participant en projectes expositius, disseny d’activitats per a 

museus i projectes per al desenvolupament territorial. @vangelisvillar 

Víctor Cornejo Ramírez és llicenciat en geografia i Màster en intervenció i gestió del 

paisatge. Àmplia experiència en treballs i projectes per les administracions locals 

realitzant inventaris del domini públic, catàlegs patrimonials i gestió cadastral. Ha 

participat en diversos workshops internacionals sempre vinculats al disseny 

d’estratègies per al desenvolupament territorial a partir d’elements culturals i del 

paisatge.  @vcornejo 
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