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Dues tasses
per a la nit

P

er primera vegada, Meet
in assumeix el repte i
l’honor de contribuir a
l’èxit i la difusió de la Nit
de Turisme en qualitat de mitjà de comunicació oficial d’un esdeveniment
que forma part ja del mapa genètic del
sector turístic i de la comunicació especialitzada a Catalunya.
En els 19 anys en què l’Associació
Catalana de Periodistes i Escriptors
d’Economia i Turisme (ACPETUR) ha
impulsat aquesta cita de professionals,
ens hem trobat amb conjuntures de tots
els colors , però no es pot negar que el posicionament de Catalunya en el mercat
turístic internacional ha anat in crescendo fins arribar a la situació actual, una de
les més dolces de totes, especialment per a Barcelona, que brilla amb llum pròpia
i bat rècords de visites com a pol de modernitat, innovació, dinamisme i esperit
cosmopolita.
Meet in també viu un gran moment. Aquest any compleix el seu cinquè aniversari després d’una ràpida progressió que l’ha portat fins al lloc de referència en la
informació de qualitat sobre els viatges de negocis, reunions i incentius, un segment en què Barcelona es mou amb extraordinària habilitat. Així ho reflectim en
aquest especial, en el qual oferim a més un repàs per l’atractiva oferta de Girona,
Lleida i Tarragona, juntament amb novetats i entrevistes que són la prova que a
Catalunya el sector turístic no deixa de moure.
Com bé s’encarrega de transmetre sempre que té oportunitat Domènec Biosca,
president de ACPETUR i ànima mater de la trobada , res d’això seria possible sense
un model basat en el treball en equip, concepte que els professionals catalans del
turisme tenen incorporat amb gran convicció a la seva cultura empresarial.
La Nit de Turisme és l’expressió d’aquest esperit de col·laboració i és la celebració de la qualitat i de l›excel·lència, enaltides pels premis Ali Bei, el barceloní
que va obrir nous horitzons per al coneixement del món islàmic i que roman avui
com a exemple de la saba aventurera i emprenedora, aquesta saba de la qual avui
ens en prendrem dues tasses.
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Vint-i-una diòptries
per veure i dominar
els canvis del 2015.
Avui anem a l ’ òptica

domènec biosca

Director del programa « Hacia la excelencia y las ventas »
Medalla d ’or del govern espanyol al Coneixement Turístic 2011
dbiosca@educatur.com
twitter : @dbiosca
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El turisme és
el negoci de
la felicitat

« Tot és
turisme i
tots som
turisme »

C

ada any tinc per costum i necessitat anar a l’oftalmòleg per a que em
revisi la vista, descobrint, de tant
en tant que he de millorar les meves diòptries per a seguir veient bé, i així m’ estalvio els riscos d’anar per la vida amb poca vista, amb els múltiples riscos que això comporta.
A la vida professional, les diòptries, enteses com els valors, creences i habilitats que
dominàvem en el mercat de demanda, on coneixíem les preguntes i les respostes, ja no ens
serveixen per a seguir tenint èxits tan professionals com empresarials a l’accelerat, mediàtic
i global mercat d ’ oferta on no coneixem les
preguntes ni les respostes.
Per ajudar als meus pacients lectors, us convido a que reflexioneu amb un humor auto-crític per esbrinar i decidir quantes d’aquestes
VINT-I-UNA DIÒPTRIES-FORMACIÓ-CANVI DE MENTALITAT PEL 2015 us poden ser útils, per deixar
de ser vulnerables a nivell professional i evitar
ser abandonats pels clients a nivell empresarial:
1. De la cultura de la protecció de l ’ antic
mercat de demanda a la cultura de la Innovació i l’ acció en el competitiu mercat
d’ oferta, perquè els clients, poden ara escollir i PAGUEN PER SER FELIÇOS.
2. En el mercat de demanda els clients expressaven poc la seva opinió. En el mercat
d’ oferta expressen la seva opinió amb un
altaveu i a temps real « HO SABEN TOT DE
TOTS I HO EXPLIQUEN TOT».
3. Com deia Einstein es més senzill fer detonar un àtom que canviar un costum. Davant del canvis constants, TARD ÉS SEMPRE
TARD. Aprenem a notar els canvis per adelantar-nos-hi.
4. LA MEMÒRIA ÉS LA INTEL·LIGÈNCIA activada
per saber com evitar els errors repetitius.
5. El que avui sembla impossible, demà esdevindran pràctiques urgents. La FORMACIÓ
funciona com les diòptries, que ens permet
veure les coses petites que no vèiem per
«MANCA DE VISIÓ».
6. Les coses UTÒPIQUES d’ avui esdevindran
urgències a desenvolupar el dia de demà,
perquè els canvis són ràpids, globals i totals, acabant amb els PESSIMISTES.
7. Com més arriscada sigui l’ AVENTURA, més
prudent ha de ser l’AVENTURER.
8. En el mercat d ’ oferta complex per ser
mediàtic, global i competitiu, tots els que
treballem hem de VOLER I SABER oferir LA
FELICITAT ALS CLIENTS.
9. Si competeixes amb tu mateix sempre
guanyaràs, perquè els valors de l’ esforç i la
resistència SÓN PER A TU.
10. Un equip és com un RELLOTGE BONIC I AMB
PRECISIÓ… Quan una peça no funciona bé
pot ser bonic però ja no funciona de ma-
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nera precisa. Un equip amb entusiasme i
generositat es multiplica.
11. A l’esport com a l’empresa, l’esforç, el fet
de compartir, les celebracions, i el patiment pels RESULTATS SÓN IMMEDIATS.
12. En el combat constant y continuat sempre
es guanya o s’aprèn, MAI ES PERD. Qui no
combat per millorar malgrat guanyi alguna vegada, no aprèn. QUI NO APRÈN, SEMPRE
PERD.
13. Les persones mediocres esperen les solucions, els qui creuen en sí mateixos surten
a CERCAR-LES.
14. Qui NO VIU ELS CANVIS A LA VELOCITAT que
succeeixen, ¡Aconsegueix que el client l’
abandoni! ¡Qui aconsegueix adelantar-se
satisfà y fidelitza als clients!
15. No hi ha res que no pugui aconseguir EL
BON TREBALL DIARI. Adona-te’n y VIU LES
EMOCIONS.
16. Equivocar-se una vegada és una OPORTUNIDAT per aprendre i recuperar l’ error. Equivocar-se dues vegades en el mateix és una
2ª Oportunitat per aprendre.
Equivocar-se tres vegades en el mateix
és un DESASTRE per a tothom, perquè els
clients no paguen els errors, només paguen
la seva mida i no la «XL».
17. Com no sabem el que no sabem, ens convé
posar-nos DIÒPTRIES - FORMACIÓ, per no
cometre errors no forçats.
18. La formació és una suma d’ OPORTUNITATS.
19. En la comunicació, la prudència sempre
guanya a la precipitació, y no oblidis quan
s’ escriu per segon cop, que evita els errors
que castiguen el teu prestigi.
20. Fins en els meus millors moments de lucidesa, m’ equivoco.
21. COMETRE ERRORS SOVINT GENERA «INSEGURETAT». LA «INSEGURETAT» FRUSTRA L’ ÈXIT.
LA SOLUCIÓ ÉS LA FORMACIÓ Y LA PRÀCTICA
REPETITIVA FINS A DOMINAR EL MÈTODE DE
L’ ÈXIT. L’ ÈXIT ALIMENTA LA BONA MARCA,
QUE ACTUA COMO UNA CLAU OBRINT PORTES.
« SENSE MARCA NO N ’ HI HAN ÈXITS »,
«SENSE ÈXITS N’ HI HA INSEGURETAT»
La FORMACIÓ és el millor escut «ANTI-CRISIS»
perquè actua com les diòptries que ens permeten veure els petits canvis que constantment
ens envolten, en aquest accelerat, mediàtic,
global i tecnològic mercat d’ oferta, sent conscients de que no sabem el que no sabem, el
que fa augmentar la complexitat. Recordi, o
es FORMA o s’ està DEFORMANT.
En qualsevol cas, ja saps que em tens a la
teva disposició per ajudar-te a aconseguir el
canvi de «TOTS» per voler i saber actuar orientats a l’ Excel·lència i a les Vendes, en dbiosca@
educatur.com.
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Una nit pel
reconeixement
del sector turístic
Amb més de 400 professionals del sector, enguany « La Nit del Turisme de Catalunya » celebra la seva dinovena edició.

P

resentat per l’il·lustre professor Domènec Biosca, el certamen congrega professionals de
la gastronomia, els serveis, el periodisme i la
Gestió dels municipis turístics.
Des de la primera edició, i durant tots aquests anys, La Nit
fa l’entrega dels premis Ali Bei a l’empresa amb millor innovació, al responsable del destí que millor hagi implantat una
política turística amb èxit, al personatge del sector turístic
més sobresortint, al periodista o mitjà de comunicació més
destacat, a la millor campanya d’imatge i a la millor estratègia
de màrketing.
Personatges com Ferran Adrià, Fermí Puig o Sergi Arola,
companyies com Vueling, destins com Costa Brava o el Delta
del Llobregat i personatges com Fernando Echegarai, direc-

Els premiats en la XVIII edició

tor General de HOTUSA o Juan Mompo, delegat de Politours
a Catalunya, han estat mereixedors d’alguns dels reconeixements del certamen.
La ciutat de l’Hospitalet és l’encarregada d’acolllir una
nit protagonitzada per l’entrega dels premis Ali Bei i que es
celebra concretament a l’Hotel Porta Fira, un dels més emblemàtics del districte marcat pel gran centre firal de Gran
Via, un dels més grans d’Europa.
En l’edició de l’any passat, durant les postres de la gala,
ACPETUR va lliurar els premis al grup hoteler Festa, el tour
operator Catai Tours i l’aerolínia Qatar Aiways. També van
tenir el seu reconeixement els gremis d’hotelers de Sitges i
el Maresme, l’empresa de càtering Oliver Food i el cap de
Premsa d’Aena a Barcelona.
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La nit va comptar amb més de 400 personalitats del sector

La revista Meet in, mitjà convidat

Domènec Biosca i l’alcaldessa de l’Hospitalet

10 · entrevista sònia recasens
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SÒNIA RECASENS SEGONA TINENT D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

« Un 8 ’47 sobre 10
per Barcelona »
« En les dues últimes dècades, Barcelona ha incrementat de forma notable la seva planta hotelera , aconseguint al voltant de 70.000 places
amb uns alts nivells d’ocupació ».

Què és el que més valoren els turistes que visiten Barcelona?

L’èxit de la nostra ciutat és el resultat d’un ampli conjunt de
factors que fan de Barcelona una destinació altament competitiva. La nostra és una ciutat altament
valorada pels turistes que la visiten. Les
enquestes que periòdicament realitzem
li atorguen unes qualificacions molt altes en tots els aspectes, amb una mitjana
de 8,41 sobre 10. L’oferta cultural i arquitectònica, juntament amb el caràcter
obert dels seus ciutadans, són els aspectes de més alta valoració, i a aquests
hem d’afegir l’àmplia oferta comercial i
gastronòmica, el clima, l’accessibilitat o
la qualitat de les seves infraestructures.
Com qualificaria la planta hotelera de la ciutat ?

En les dues últimes dècades, Barcelona
ha incrementat de forma notable la seva planta hotelera, aconseguint al voltant de 70.000 places amb uns alts nivells d’ocupació (superior al 77 % d’habitacions). Per aquest motiu, la ciutat
compta amb una àmplia oferta caracteritzada per l’excel·lència
derivada de la seva diversitat i alt nivell de qualitat (un 67 % de
places corresponen a hotels de 5 i 4 estrelles).
De quina manera complementa l’oferta turística de la
capital la creació de la marca Costa Barcelona ?

El destí Barcelona va més enllà d’uns límits municipals que
els turistes desconeixen. Barcelona se situa en el centre d’una
de les principals regions metropolitanes europees que compta amb una àmplia oferta turística. La marca Costa Barcelona
complementa i afegeix atributs a la ciutat de Barcelona, establint amb el seu entorn una relació win-win. Molts turistes
decideixen passar les seves vacances en els voltants de Barcelo-

na atrets per la projecció internacional de la seva capital. Així
mateix, la marca Costa Barcelona complementa i amplifica
l’oferta de la ciutat com a destinació de vacances o esportiu.
La celebració de grans congressos
internacionals ha projectat encara més la imatge de la ciutat arreu
del món. Quina és l’estratègia per
seguir captant aquest tipus d’esdeveniments ?

De forma concertada amb el sector privat, el govern municipal ha impulsat el
programa Barcelona Growth, que recull
un conjunt de mesures per afavorir el
desenvolupament econòmic de la ciutat
en l’actual marc de crisi econòmica. Una
de les actuacions previstes és precisament
l’atracció d’esdeveniments i congressos
d’alt impacte en el teixit econòmic i empresarial de la ciutat. L’immillorable nivell de les nostres infraestructures firals i congressuals, la competitivitat de l’oferta hotelera, el treball concertat entre totes les
institucions i el partenariat públic - privat canalitzat en el quefer
diari del programa Barcelona Convention Bureau de Turisme
són les claus de l’ èxit que situa la nostra ciutat any rere any entre les principals destinacions mundials de turisme professional.
Les grans navilieres estan refermant el paper de Barcelona com a port de referència dels creuers pel Mediterrani. Quin pes té aquest segment turístic ?

Barcelona s’ha consolidat com el port de creuers més important d’Europa i de la Mediterrània. Anualment el nostre
port rep més de 2 ’6 milions de creueristes. Cal destacar que
Barcelona és port base de bona part d’aquests creuers, el que
significa que els seus passatgers viatgen expressament a la
nostra ciutat per embarcar i desembarcar en ells.

12 · entrevista nuria marín i martínez
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Núria Marín i Martínez alcaldessa de l’Hospitalet

“Fa deu anys
no teníem ni un
sol hotel, avui
n’hi ha 13”
Quin paper té la ciutat de L’Hospitalet en la dinamització del turisme de negocis?

El turisme de negocis és un sector cabdal per nosaltres.
L’Hospitalet és avui una ciutat moderna, amb un teixit econòmic fort i una situació estratègica privilegiada, a mig camí
entre Barcelona i l’Aeroport. En els darrers anys, la implantació de la Fira de Barcelona a Granvia L’H i el desenvolupament de l’entorn de la plaça d’Europa han esdevingut un
important pol d’atracció per a empreses de serveis i de la nova economia i han generat un notable
augment del turisme de negocis.
Això ha fet créixer una important
oferta hotelera i de serveis. Una
oportunitat que no podem deixar
passar.
Dins el seu ordre de prioritats,
quin lloc ocupa el sector?

Les dades ens confirmen que el
sector del turisme de negocis és
fonamental per a l’impuls econòmic de la nostra ciutat i del
conjunt de l’entorn metropolità.
Fa deu anys, a L’Hospitalet no hi
havia ni un sol hotel. Avui n’hi ha
tretze, tots de primer nivell, amb
una oferta de 3.265 places. El 2013
es van registrar a la ciutat 605.400
pernoctacions i van passar per
aquests equipaments 249.500 viatgers, dels quals 184.100 procedien de fora d’Espanya. Volem
donar els millors serveis a les persones que s’allotgen a la
ciutat i, alhora, fer-los descobrir tot allò que L’Hospitalet els
pot oferir durant la seva estada, des de restaurants singulars
a bars de tapes « autèntics », passant per una àmplia oferta de
serveis i d’oci.

Quines estratègies se segueixen per potenciar el turisme en general a la ciutat?

Amb motiu de la celebració del Mobile World Congress el passat
mes de febrer, la ciutat va estrenar la nova marca “L’H business
destination”, tota una declaració per part del nostre Ajuntament. Durant aquells dies, els hotels de L’Hospitalet oferien un
servei d’atenció personalitzat als congressistes per lliurar informació sobre L’Hospitalet i facilitar-los un pack informatiu, que
consistia en un plànol de la ciutat,
informació cultural d’interès i una
guia de bars i restaurants, elaborada
per l’Ajuntament amb el suport del
Gremi d’Hostaleria i la col·laboració
del xef hospitalenc Ferran Adrià.
Cap on es dirigeix el turisme
de negocis a la ciutat?

En els darrers mesos, experts, ciutadans i entitats hem treballat plegats per traçar el full de ruta per als
propers anys, en el marc del procés
L’Hospitalet on. El futur per endavant. Un procés que ha culminat en
projectes per generar riquesa i ocupació i noves oportunitats de desenvolupament personal i col·lectiu per
a les persones. I, precisament, un
dels objectius és potenciar la ciutat
com a destí de turisme de negocis.
Altres objectius giren al voltant de
la sanitat i el coneixement, la tecnologia i la cultura, amb dos espais de la ciutat essencials: el Districte de les Arts i la Cultura i el pol biosanitari amb l’Hospital
de Bellvitge i el campus universitari de medicina de la UB. Són
dos àmbits que també es poden convertir en pols d’atracció de
persones, per interessos culturals i socials o bé per interessos en
el camp de la recerca biosanitària i la formació.
TEXTO N.P.F.
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Roman Hereter periodista

Viatjar no és una
tècnica, és un art
Amb una intensa vida professional com a reporter de viatges, Roman Hereter s’ha guanyat
un merescut prestigi entre viatgers, fotògrafs i
periodistes. Membre de l’Asociació Catalana de
Periodistes i Escriptors d’Economia i Turisme,
ha escrit diversos llibres i guies de viatges i publicat diferents reculls fotogràfics.

Viatger, periodista, fotògraf... per aquest ordre ? Què va
ser primer ?

Primer era aficionat als viatges fins que vaig decidir convertir
el meu hobbie en la meva professió. Periodista de carrera,
quan estic de viatge vaig amb mentalitat de fotògraf, perquè
tant abans del viatge com després pots informar-te, però com
a fotògraf, si no fas les fotos in situ, mai les podràs repetir. Al
llarg del temps m’he convertit en viatger perquè em guanyo
la vida viatjant, per això l’ordre és precisament aquest : viatger, periodista i fotògraf.
Segons afirmes, « l ’art de viatjar no s ’aprèn ni a l ’escola ni a la universitat, sinó respirant la pols dels camins », i l’art d’explicar els viatges, com s’aprèn ?

Viatjar no és una tècnica, és un art, que només s’adquireix
amb l’experiència. Com pitjor ho passes més adquireixes
una maduresa viatgera. Guerres, detencions, moltes hores
d’espera en aeroports i sobretot saber en cada moment què
pots fer i quin és el límit, que no és fàcil. I mai traspassar.
De la mateixa manera que s’aprèn a viatjar viatjant, suposo
que s’aprèn a explicar viatges explicant. Les mateixes taules
que requereix un radiofonista, un presentador de televisió
o un periodista.
Quin ha estat fins ara el teu GRAN viatge ?

Quan has estat tres vegades a l’Antàrtida, has donat la Volta al Món, has creuat Centreamèrica en cotxe, més de 35
creuers, has fet més de 20 safaris, i coneixes els 194 països
independents que hi ha al món és molt difícil determinar un
gran Viatge. Et diria que el « gran viatge » és el gran viatge de
la vida i haver superat un càncer. La vida és una successió

d’experiències consecutives i aquest és el gran viatge de la
nostra existència.
Quin GRAN viatge et queda per fer ?

Tinc alguna assignatura pendent com el pas del nord-oest,
la península de Kamchatka, però sempre m’agrada tornar al
Delta de l’Okavango, a Kenya, a Tanzània, a l’Antàrtida, a Birmània, al Japó, a Papua Nova Guinea, al Tibet o a Bután. Les
destinacions canvien cada dia i sempre hi ha coses que aprendre. M’agradaria fer la Ruta de la Seda completa per terra.
Quin saps que no faràs mai ?

No tornaré a països on hi ha corrupció policial o militar, on
ho he passat malament i que no m’han aportat res de nou, ni
aniré a illes llunyanes ja conegudes i molt semblants entre si
com les Marshall, Kiribati, Micronèsia, Tuvalu o Palau.
Quin és per tu el destí més proper i més desconegut alhora ?

El nord de la Mediterrània està molt a prop i alhora és completament diferent i molt autèntic. A dues hores d’avió ens
podem submergir en l’Edat Mitjana. L’important avui en dia
és poder viatjar en el temps.
Quins punts forts te Catalunya com a destí turístic ?

Catalunya en general i Barcelona en particular, és el millor
lloc del món per viure. Bon clima, ben comunicat, es menja de meravella i la gent és educada i respectuosa. Entenc
com des de futbolistes a turistes es quedin meravellats amb
la nostra terra. El plaer de viatjar consisteix en saber trobar
l’equilibri adequat entre natura, cultura i aventura.
TEXTO Noemí Polls

la nit del turisme 2014
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Oscar Bermejo director Hotel santos Porta Fira

L’hotel enfoca els
seus serveis a un
client corporatiu
Situat en una de les zones de major desenvolupament de Barcelona, a l’Hospitalet davant de
la Fira 2, l’Hotel Porta Fira va ser el guanyador
del Premi Emporis al Millor Gratacels l’any en
que es va inaugurar, el 2010.

Què defineix l’hotel Santos Porta Fira?

L’hotel Santos Porta Fira ve definit per la modernitat, el disseny, el confort, l’avantguarda tecnològica i un servei exquisit
tot fusionat per cobrir les expectatives de l’hoste d’oci o de negoci més exigent.
La proximitat a la Fira fa que gran part
dels usuaris de l’hotel ho siguin per motius de negoci. Es aquest el perfil d’usuari que caracteritza l’hotel Santos Porta
Fira?

Som un hotel amb una segmentació molt
orientada al client de negoci i, molt sovint,
relacionat amb l’assistència a la Fira, tot i
que els nostres més de 1700 metres quadrats
de sales fan que també organitzem convencions dins de les instal·lacions de l’hotel.
L’hotel ha organitzat convencions per a empreses de primer
nivell, presentacions de vehicles, juntes d’accionistes....
Què ofereix l’hotel al viatger de negocis ?

L’hotel Porta Fira enfoca els seus serveis i instal·lacions a un
client corporatiu que fa una estada a l’hotel de entre 2 i 3 dies.
El client de negoci passa, principalment, el temps a l’hotel al
matí i a la tarda i és aquí a on no es pot fallar; un bufet d’esmorzar de primer ordre, habitacions insonoritzades i confortables
o una connexió a Internet d’alta velocitat són aspectes bàsics.
Quina és la estratègia de promoció que està seguint
l’hotel per al sector MICE ?

La nostra estratègia es basa en un treball constant als mercats

europeus en primer lloc; països dins del radi de les 3 hores de
vol a Barcelona. Ens focalitzem als mercats amb més potencial
com ara Alemanya, Regne Unit o el Benelux. Estem presents a
les principals fires del segment MICE per tal de tenir cada cop
més presència i fem una feina molt personalitzada al client in house per tal de fidelitzar-lo.
Com valora l’activitat de la ciutat com
a motor per mantenir hotels com el seu
en plena ocupació ?

Sota el meu parer, Barcelona ha esdevingut
exemple a Europa i al món de com dinamitzar els potencials turístics d’una ciutat. La
feina que ha fet Turisme de Barcelona amb
totes les seves seccions d’ençà els Jocs Olímpics del 1992, ha estat clau perquè Barcelona
estigui posicionada entre els líders del mercat
turístic a nivell europeu i mundial.

Quines estratègies està seguint per la gestió de l’hotel en quant al viatger de negocis i com veu el futur en
aquest sentit ?

Dediquem tots els nostres esforços per tal de cobrir les expectatives del client de negoci i establim plans de millora continus i adaptats a les necessitats actuals del viatger corporatiu.
El futur d’aquest segment dependrà de la situació global de
l’economia a escala mundial però amb una situació de competència com la que tenim avui en dia, només seran líders els
hotels que millor sàpiguen entendre aquest tipus de client i les
seves necessitats i l’Hotel Santos Porta Fira i Hoteles Santos
en conjunt treballen en aquesta línia i amb aquest objectiu.
TEXTO N. P.
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El casino, centre d’oci global
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Un espai remodelat al costat del port
olímpic

E

l recentment remodelat Casino Barcelona és un centre
d’oci global amb modernes
instal·lacions totalment actualitzades
on es pot gaudir del joc, la música i
la gastronomia. Situat al costat del
port olímpic fereix una variada i innovadora oferta de màquines d’atzar,
taules de joc amb ruletes, blackjack i
un espectacular Poker Place. A més,
disposa de la Sala BSpace, un espai on
organitzar esdeveniments, festes i reunions privades. I sense oblidar l’oferta gastronòmica, amb una selecció de
restaurants, com ara el nou Restaurant
del Casino, amb cuina mediterrània i
especialitats italianes, el Buffet del Casino i la seva nova Vinoteca Snacks &
Tapes. www.casino-barcelona.com
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Inauguració 2016

Ferrari Land, nou parc temàtic a Port
Aventura

El 2016 s’inaugurarà el nou parc temàtic dins Port Aventura, Ferrari Land, que suposarà una superfície de 75.000 metres quadrats i que preveu una inversió total de 100 milions d’euros.

P

ort Aventura ha arribat a un
acord de llicència amb Ferrari
per a la construcció d’aquest
nou parc temàtic dins el parc, a prop
del centre de convencions PortAventura
Business & Events.
« Ferrari Land » ocuparà una superfície de 75.000 metres quadrats i disposarà
de diverses i emocionants noves atraccions per als apassionats de la marca
Ferrari de totes les edats, inclòs l’accelerador vertical més alt i ràpid d’Europa.
Tota la família podrà viure i descobrir el
món Ferrari. L’altra gran novetat serà el
naixement del primer hotel temàtic Ferrari, dins de PortAventura. Un hotel de
luxe de 5 estrelles amb 250 habitacions,
restaurants, botigues i unes àmplies àrees de simuladors de cotxes de carreres.

D’entre les atraccions, destinades a
tots els públics, destaca l’accelerador vertical més alt i ràpid d’Europa i una muntanya russa en què se simularà conduir
un dels cotxes més emblemàtics.

Ferrari ja té el seu propi parc d’atraccions a Abu Dhabi, anomenat Ferrari
World, i el projecte a PortAventura és
el primer d’aquestes característiques a
Europa.

…I aquest estiu, el Circ du Soleil arriba
amb l’espectacle Kooza
PortAventura està plena de novetats i, a més d’acollir el 2016 Ferrari Land, aquest estiu serà el
primer Resort europeu al qual s’uneix la gran companyia canadenca Cirque du Soleil per representar Kooza, un espectacle que torna als orígens del circ.

D

urant les vacances de l’estiu
de 2014, i després de passar
per París, Nova York, Moscou,

Londres i Las Vegas, el Cirque du Soleil,
la companyia teatral amb més èxit del
món, arriba a Port Aventura, a només 1

hora de Barcelona. Amb l’espectacle Kooza, el Cirque du Soleil torna als orígens
del circ amb impressionants acrobàcies i
fantàstics pallassos .
Kooza relata la història del solitari Innocent, que busca el seu lloc al
món. Un fil conductor que dóna pas
a increïbles escenaris plens de força i
esplendor, sense oblidar l’humor bufonesc del circ més tradicional. Les rialles es barrejaran amb escenes de por,
identitat i poder entre acrobàcies que
destil·len adrenalina en un estrafolari
regne.
L’arribada de Kooza converteix PortAventura en el primer Resort europeu
al qual s’uneix la gran companyia canadenca. L’espectacle es representarà diàriament i tindrà capacitat per a 2.400
espectadors.
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Les millors terrasses de la capital

A vista d’Hotel

Amagades als punts més alts d’alguns hotels, però cada vegada més conegudes i més buscades,
les terrasses són un lloc privilegiat per descobrir les millors vistes de la ciutat, tot prenent una
copa, un aperitiu o menjant.

E

l mar, el port olímpic, la Catedral, la Torre Agbar, la Pedrera o el barri gòtic a vista
d’ocell són tot un privilegi que ofereixen cada vegada més terrasses. De nit,
quan les llums de les estrelles es van
fonent amb les de la ciutat, agafen un
tò especial. Música de jazz, el sò peculiar d’uns rescatats vinils, o concerts en
directe són algunes de les guindes que
acompanyen l’experiència d’un dinar,

un sopar o una copa des de les alçades. El Claris, el Pulitzer, l’hotel Ohla,
l’Arts, el Miramar, el B, el Condes de
Barcelona o l’Omm, tots ells ofereixen
les seves terrasses, cadascun amb una
proposta temptadora i personal en les
llargues temporades de bon temps que
ofereix la ciutat. Moltes d’elles són terrasses amb nom i cognoms i programa
d’actes complet, com la Visit up del
Pulitzer, La Isabella, del 1898, la Blue

View del Casa Fuster, la Dolce Vita del
Majestic o l’Alaire del Condes de Barcelona.
El tret de sortida de la temporada
d’estiu de les terrasses a la ciutat el
marca la setmana « A Vista d ’Hotel »,
organitzada pel Gremi d’Hotels de Barcelona. Una setmana plena d’activitats
citades en aquests espais amb vistes privilegiades. Enguany es celebrarà del 30
de maig al 8 de juny.
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Allure of the Seas

Els vaixells de creuers més grans
del món, a Barcelona

Aquest setembre la ciutat comtal rebrà el Allure of the Seas, de la companyia Royal Caribbean,
amb capacitat per a 5.400 creueristes.

E

l Allure of the Seas, amb el seu
bessó l’Oasis, s’ha convertit en
el vaixell de creuers més gran
i innovador del món. Amb 16 cobertes,
225.282 tones i capacitat per a 5.400
creueristes, aquest vaixell s’organitza en set veïnats diferents. El primer
d’ells arribarà al setembre a Barcelona,
el segon ho farà al maig de 2015.
Un teatre amb la piscina més profunda d’alta mar, els millors espectacles de
Broadway, una tirolina que sobrevola
uns cavallets, un parc amb espècies
naturals inspirat a Central Park, una
pista de patinatge sobre gel, un simulador d’onades per practicar surf o la

presència d’alguns dels personatges
de DreamWorks entre la tripulació.
Aquests són alguns dels grans atractius
dels espectaculars Oasis i Allure of the
Seas, els vaixells més grans i innovadors
del món, propietat de Royal Caribbean
International, que visitaran Barcelona properament. El primer d’ells realitzarà tres sortides des de la ciutat a
partir del 13 de setembre d’aquest any i
el Allure of the Seas arribarà al nostre
país al començament de maig de 2015.
Fins llavors, estaran al Carib realitzant
itineraris de set nits i visitant illes de
somni com St.Thomas, St Marteen,
Nassau...

De moment, el que ha estat fins ara el
vaixell més gran i innovador de la Mediterrània, el Liberty of the Seas, ofereix creuers de set nits pel Mediterrani,
sortint des de Barcelona i recorrent la
Costa Blava i Itàlia.
Royal Caribbean és una de les companyies de creuers més guardonades
tant nacional com internacionalment. A
Espanya ha rebut tres anys consecutivament el Premi Condé Nast Traveler a la
Millor Companyia de Creuers. Els seus
vaixells realitzen itineraris al voltant de
tot el món, per paratges naturals com
Alaska, pel Carib o en destinacions com
Austràlia, Llatinoamèrica o l’Índia.

Circuit de Catalunya

Un escenari de Gran Premi

A

tan sols 30 minuts de Barcelona, el Circuit de Catalunya
s’ha erigit com una de les instal·lacions esportives més modernes on
cada temporada tenen lloc els principals esdeveniments del motor a escala mundial, entre els quals destaca el
Gran Premi d’Espanya de F1 i el Gran
Premi de Catalunya de MotoGP .
Més enllà de l’espectacle del motor,
el Circuit de Catalunya és un espai
multifuncional pensat per adaptar-se
a les necessitats de les empreses, tant
de petites com de grans dimensions.
Les seves instal·lacions estan condicionades per organitzar qualsevol tipus
d ’esdeveniment, des de presentacions i rodes de premsa fins congressos
i convencions, amb el valor afegit de
fer-ho en un entorn únic associat a la
més alta competició. Les possibilitats
de fer tot tipus d’esdeveniments i activitats per a empreses i particulars
són moltes, gràcies a la polivalència
d’una infraestructura equipada que
ofereix tot tipus de serveis i que inclou un restaurant, una sala de premsa amb capacitat per a 450 persones,

diversos espais VIP i fins i tot un heliport.

( excepte aquells dimecres als que hi ha
muntatge de carreres ).

GT Driving Experience

Más info

Viure l’experiència del pilotar dins el
circuit del Gran Premi de 4.727 metres pot suposar tot un repte, tant per
a particulars com per empreses, i es pot
dur a terme tots els dimecres de l’any

www.circuitcat.com
Contacto

info@circuitcatexperience.com
93 886 44 51
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Crowne Plaza Fira Center

L’hotel s’ha remodelat
per dins

Al cor de Montjuïc, a prop de la coneguda Gran Via a
Plaça d’Espanya i a només 20 minuts de l’aeroport
del Prat, es troba l’hotel CROWNE PLAZA BARCELONA
FIRA CENTER, anterior Hotel Fira Palace de Barcelona ara remodelat.

L

es 276 habitacions de l ’
hotel han estat renovades i equipades cuidant
al màxim el confort dels seus
hostes oferint en totes les seves habitacions estàndard llits
king (2x2) o queen size (135cm),
Smart TV de 55”, Nespresso,
kettle, taula de planxar i planxa,
butaca Stressless i una àmplia
oferta de serveis per garantir el
confort del client.
Amb una superfície mínima de
44 metres quadrats, són les més
àmplies de l’oferta hotelera de la
Ciutat.
A més, l’hotel ha realitzat una
inversió en tecnologia i ofereix
connexió WIFI Premium a totes
les habitacions i zones comunes

de l ’ hotel de manera totalment
gratuïta. Una aposta en tecnologia que inclou el Media Hub
System que permet al client connectar els seus dispositius mòbils
personals dels clients a les Smart
TV, de 55 polzades, instal·lades a
totes les habitacions.
Preparades per a tot tipus de
reunions i esdeveniments, les sales
de l’hotel ofereixen una capacitat
total de 1.200 persones en una sala
per a reunions, o 950 persones per
a banquets i fins a 2.500 persones
per a un còctel.
Properament l’hotel incorporés
el nou Wellness Center equipat
amb l’última tecnologia en maquinària, zona d’aigües i cabines
de tractament.

«En turisme de reunions, Barcelona és molt més»

La província treballa
en la promoció del
turisme de negocis

A

ixí ho veuen des de la diputació de Barcelona, on
s’està treballant intensament per a que, a l’hora d’escollir
una destinació per a la celebració
de reunions, convencions i incentius, la província de Barcelona sigui
la millor elecció. La província ofereix tot el necessari perquè qualsevol esdeveniment sigui un èxit.
Triar un lloc en el qual organitzar una trobada de negocis
requereix satisfer una sèrie d’expectatives que inclouen aspectes
tan essencials com la ubicació ge-

ogràfica, les característiques climàtiques, la facilitat en els transports i comunicacions, el nivell de
qualitat d’instal·lacions i serveis
turístics, les infraestructures de
tot tipus i l’oferta complementària existent.
La província de Barcelona
compta amb tot el necessari per
donar resposta a les demandes
d’un sector, el del turisme de negocis, cada vegada més especialitzat i exigent. « Barcelona és molt
més » abraça tot el que la província
pot oferir al sector.
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Sis comarques sota una marca

L’Agència Catalana de Turisme llença
una nova marca turística : « Costa
Barcelona »

La nova marca aglutina més de 100 quilòmetres de litoral amb una àmplia oferta turística que
inclou importants infraestructures per incentius i congressos.

C

osta de Barcelona inclou sis
comarques amb atractius turístics com platges, pobles i
ciutats amb encant, modernisme, gastronomia i enoturisme, espais naturals
protegits, cultura, festes i tradicions,
grans possibilitats per practicar i gaudir de l’esport i infraestructures per a
la celebració de congressos .
L’Agència Catalana de Turisme destaca que totes les destinacions de la
Costa Barcelona estan adherides al projecte Compromís per la Qualitat Turística, reconegut pel Sistema Integral
de Qualitat Turística en Destinacions
( SICTED ) .

Sis comarques es troben representades sota la marca turística de Costa
Barcelona. Al Maresme, al nord de Barcelona, amb una gran varietat i oferta
d’instal·lacions per a la pràctica de l’esport i activitats nàutiques, així com un
important patrimoni modernista, trobem localitats com Santa Susanna, Calella, Pineda de Mar o la denominació
d’origen d’Alella .
Al Garraf es troben localitats com
Sitges i Vilanova i la Geltrú, amb les
seves terres rurals i de mariners, les
seves platges i un interessant patrimoni artístic. El Penedès és bressol dels
Castellers i compta amb capitals de la

denominació d’origen de cava i vi, Sant
Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès. Són paisatges amables, esquitxats
de tradicionals masies i petits nuclis
rurals. La comarca del Baix Llobregat
té un important paper en el turisme de
negocis i compta amb sorprenents viles
amb tresors mil·lenaris i poblacions com
Castelldefels, referent en el turisme esportiu.
El Vallès Occidental i el Vallès Oriental ofereixen una interessant gastronomia en convivència amb el patrimoni arquitectònic de les seves modernes
ciutats industrials, o el mateix Circuit
de Catalunya.

Participarana 31 disciplines esportives

Setze seus acolliran els Jocs del
Mediterrani de Tarragona de 2017
Del 30 de juny al 9 de juliol del 17, es celebraran els Jocs en el que participaran
trenta-una disciplines esportives

E

ls Jocs Mediterranis són una
competició de caràcter poliesportiu que s’organitza en el
marc del moviment olímpic, amb el reconeixement del Comitè Olímpic Internacional (COI).
La participació s’estableix a través dels
comitès olímpics de cadascun dels països membres, que conformen el Comitè
Internacional dels Jocs Mediterranis, en
l’àmbit geogràfic de la Mediterrània.
El 15 d’octubre de 2011 es va escollir
Tarragona com a seu dels Jocs l’any
2017. Seran uns jocs adaptats a la situació econòmica actual, seran uns jocs
austers, però amb iniciatives i amb la
cerca de nous models d’organització. Se
celebraran del 30 de juny al 9 de juliol
en 16 municipis diferents i hi participaran 31 disciplines.

Altafulla, Barcelona, Calafell, Cambrils, Castelldefels, Constantí, el Morell, el Vendrell, la Pobla de Malfumet,
Reus, Salou, Selva del Camps, Torredembarra, Valls i Vilaseca faran costat
a Tarragona com a seu d’aquests jocs.
En els 10 dies de competició, els jocs
portaran 4.000 esportistes de 24 nacionalitats diferents,1.000 jutges i representats de les Federacions Internacionals i del Comitè Internacional dels
Jocs, 1.000 periodistes d’arreu del món,
3.500 voluntaris per cobrir les necessitats d’organització i més de 150.000
espectadors.
Segons els organitzadors, l’esdeveniment aportarà millores en la xarxa de
transport, la construcció i remodelació
d’instal·lacions esportives i un augment
de la capacitat hotelera a la zona.

Barcelona

Elixir
de joventut
El vell axioma promocional amb el qual la capital catalana es presentava al món deia «Barcelona, ciutat de
fires i congressos». Molt han canviat les coses des que
Espanya va descobrir el turisme, però la ciutat continua tenint en l’activitat congressual un dels seus principals referents. La barreja de fidelitat als seus orígens i
una constant renovació, on el disseny, la innovació i el
cosmopolitisme es donen la mà, li han proporcionat un
èxit sense precedents.

TEXTO P.R.B / N.P.
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L

a Ciutat Comtal és una de les marques turístiques de major pes al nostre país. El seu lideratge s’imposa en segments com els creuers o el de
city breaks. Però el veritable motor segueix sent
el business travel, que hereta la tradició congressista i firal
de la ciutat per combinar-la amb un cosmopolitisme « marca
de la casa » i afegir una infinitat de propostes d’incentiu.
Així les coses i després de l’èxit dels Jocs Olímpics, referent sempre obligat en una destinació que es mou a cop de
grans esdeveniments ( Exposició Internacional de 1929, Jocs
Olímpics el 1992, Fòrum de les Cultures el 2004 ), l’enlairament de la ciutat ha estat espectacular. El seu creixement
turístic és dels majors d’Europa, segons l’European Tourism
Leader Benchmark. El turisme de congressos, convencions
i incentius aporta una part molt important del pastís. Barcelona es situa com la cinquena ciutat al món en nombre de
visitants per motius de negoci, segons dades de la Generalitat Catalana. Els 75.000 visitants que ha rebut en motiu de la
darrera edició del Mobile World Congress són d’altres referències que donen idea de la importància del destí, com ho
és també la fira EIBTM ( European Incentive, Business Travel
and Meetings Exhibition ), que va arribar a la Ciutat Comtal el 2004 i que aquest novembre celebrarà la seva desena
edició.
Mirant al mar

Des del punt de vista urbanístic, Barcelona ha anat perfilant
la seva silueta definitiva en els últims anys. Encotillada entre
la muntanya i el mar i amb un terme municipal escàs, en què
travessar un carrer significa canviar de ciutat, el seu punt
d’inflexió van ser els Jocs Olímpics de 1992. Llavors va aconseguir tornar a mirar al mar. Amb l’arribada del Fòrum de les
Cultures, el 2004, l’Avinguda Diagonal, un dels principals
eixos urbans, va arribar fins al mar a la zona on la ciutat acaba i es dóna la mà amb el municipi de Sant Adrià de Besòs.
Allà es van aixecar dos edificis per allotjar convencions i congressos d’enormes dimensions. L’Edifici Fòrum és una construcció triangular de 180 metres de costat i 25 d’alçada, obra
dels arquitectes Herzog i De Meuron, que conté un auditori
amb una capacitat per a 3.200 persones i una sala d’exposicions de 5.000 m². El Centre de Convencions Internacional
de Barcelona ( CCIB ) pot allotjar congressos de fins a 15.000
persones. En total, disposa de 45 sales repartides en les seves
cinc plantes.
Nous eixos econòmics

La immensa plaça del Fòrum dóna joc per celebrar tot tipus
d’esdeveniments. Però aquí no acaba la cosa. El litoral es troba enterament reformat entre la Vila Olímpica i el propi recinte del Fòrum. Algunes de les principals cadenes hoteleres
s’han assentat amb nous establiments en aquesta àmplia zona.
Darrera ha sorgit el Districte 22@, nova iniciativa de la ciutat
per reinventar-se. La guinda d’aquest nou triangle sorgit entre la Diagonal i el litoral el posa la Torre Agbar, el colorista
edifici de Jean Nouvel. Amb 142 metres d’altitud, pot ser contemplada des de qualsevol part de la ciutat i s’ha convertit
en una atracció turística gràcies al seu mirador. Ara, a més,
ha estat punt de mira del sector de la indústria del turisme ja
que es transformarà en un hotel de luxe. El grup Agbar ha arribat a un principi d’acord per vendre l’edifici a la companyia
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hotelera Hyatt qui reconvertirà el que avui són oficines en un
espai hoteler i lúdic. A més, la recent iniciada remodelació
de la plaça de les Glòries, que la converteix en un parc i que
donarà continuïtat a la diagonal amb el soterrament de la
Gran Via, fan que la zona es converteixi ara en un nou eix de
desenvolupament econòmic.
A l’altra banda de la ciutat, a l’entrada des de l’aeroport,
on l’Hospitalet i Barcelona es fusionen i comença la Gran
Via, hi ha l’altra zona recentment creada com a centre també
econòmic en el qual destaca el nou recinte Fira de Barcelona, conegut com Fira Gran Via, que complementa el situat
a la cèntrica plaça d’Espanya, als peus de Montjuïc. Aquest
últim manté la seva oferta clàssica, que inclou pavellons emblemàtics heretats de l’Exposició de 1929, així com el Palau
de Congressos, amb 9 sales i un auditori per a 1.700 places.
El Centre de Convencions de la Fira Gran Via disposa de
14.000 m² i es troba a tan sols 2,5 km del recinte firal de Montjuïc i a 10 km de l’aeroport. Entre la Gran Via, la Plaça Cerdà
i Bellvitge es troba la Ciutat de la Justícia, un complex que
acull els jutjats de Barcelona i l’Hospitalet, el Centre Comercial Gran Via- 2 (un complex de 170.000 m²), una botiga Ikea,
habitatges i una desena d’hotels. Fira de Barcelona té aquí un
recinte amb sis pavellons, 240.000 m² i gairebé 7.000 places
d’aparcament, el segon emplaçament firal d’Europa per dimensions i el més rellevant per la seva arquitectura i urbanisme.

El creixement turístic de
Barcelona, dels majors
d’Europa
La ciutat creix constantment amb nous espais que li aporten major competitivitat i atractiu. El CCIB i Fira Gran Via
se sumen a una oferta ja de per si molt àmplia. Cal no oblidar
el Palau de Congressos de Catalunya ( l’hotel Joan Carles I ),
l’Auditori AXA, el Centre de Convencions de la Torre Mapfre, el World Trade Centre, el pavelló Mies van der Rohe o
edificis com el Palau Sant Jordi ( que pot acollir fins a 20.000
persones ), el Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del
Liceu o el Palau de Pedralbes, entre d’altres.
Infraestructures

A tan sols 14 km de la Ciutat, l’aeroport de Barcelona es el
més important de Catalunya i el segon d’Espanya, amb 35
milions de passatgers el 2012. Ocupa la posició 32 entre els
aeroports més transitats del món. El 2009 es va inaugurar la
Terminal 1 des d’on actualment operen el 70% dels vols. Pel
que fa al tren d’alta velocitat entre Barcelona i França, les
companyies Renfe i SNCF oferiran a partir d’aquest segon
trimestre d’enguany una nova freqüència entre la ciutat i
París, la tercera des que el passat 15 de desembre s’inaugurés el trajecte directe entre les dues capitals en alta velocitat. El port de Barcelona, pioner en nombre de passatgers
del Mediterrani europeu, ha rebut un total de 3 ’6 milions
de viatgers, el 6% més que l’any anterior i es converteix en
eix fonamental de dinamització de la industria turística a
la ciutat.
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Hotels recomanats
ARTS *****GL
Per la seva situació i alçada, davant el mar, es tot un referent.
Està gestionat pel grup Ritz-Carlton. Destaca l’impressionant
spa urbà, que porta la firma de Six Senses, situat a les plantes
42 y 43 del hotel | Marina, 19-21; Tel. 932 211 000 / www.hotelartsbarcelona.com

ME BARCELONA *****
Es un dels emblemes arquitectònics de la ciutat. Estil urbà i innovador, amb habitacions chic, cuina creativa i impressionants vistes
| Pere IV, 272-286; Tel. 933 672 050 / www.me-barcelona.com

OMM *****

Hotel Omm

Situat al Passeig de Gràcia, te una espectacular terrassa amb piscina
que dona a la Casa Milá ( La Pedrera ) de Gaudí. A l’entrada destaca
el restaurant Moo, que compta amb l’assessorament dels germans
Roca ( del Celler de Can Roca, a Girona ), amb 3 estrelles Michelin
| Rosselló, 265; Tel. 934 454 000 / www.hotelomm.es

BARCELONA PRINCESS ****SUP
Al número 1 de l’Avda. Diagonal, al costat del CCIB, a plena zona
del Fòrum. Te un centre de fitness i diverses sales. | Av. Diagonal,
1 - Barcelona; Tel. 933 561 000; www.hotelbarcelonaprincess.com,
www.princess-hotels.com

AC BARCELONA ****
Ubicat a la nova zona empresarial de Barcelona, compta amb 368
habitacions i 17 salons de reunions d’entre 26 i 495 m². El restaurant
Dia & Nit està obert les 24 hores. Disposa d’spa, fitness center, piscina exterior i solàrium amb increïbles vistes al mar | Passeig Taulat,
278; Tel. 934 898 200; acbarcelona@ac-hotels.com

Pulitzer ****
Situat estratègicament al centre de Barcelona, l’Hotel Pulitzer
s’inscriu en la categoria d’establiments i empreses que s’impliquen
en la vida cultural i social de la ciutat. | Carrer de Bergara, 8, Tel: 934
81 67 67

Pullman Skipper  *****
Situat davant el mar i prop de la platja, és el lloc idoni per als viatges de negocis i plaer. Amb 241 habitacions, dues piscines exteriors,
gimnàs, Spa i sales de reunió equipades amb una capacitat total per
800 persones | Avda. Litoral, 10 08005 Barcelona; Tel : (+34 ) 932 216 565

Hotel Princess

Restaurants
ÀBAC
Guardonat amb dues estrelles Michelin, presenta un local esplèndid, a la avinguda del Tibidabo, just davant del punt de partida
del nostàlgic Tramvia Blau. Compta amb una cocteleria a la planta
baixa, varies terrasses al jardí i un petit hotelet | Avda. Tibidabo, 1;
93 3196600; www.abac.com

COMERÇ 24
Carlos Abellán és un xef format al Bulli que va aconseguir una estrella Michelin. Aquest restaurant modern, està situat al barri del

Born, al costat del Parc de la Ciutadella | Comerç, 24 ; Tel. 933 192
102, www.comerc24.com

RESTAURANT ESFÈRIC
Als jardins Joan Brossa, a Montjuïc, aquest restaurant ocupa un
edifici de la Exposició Universal de Barcelona de 1929. La seva
decoració és molt atractiva. Es pot arribar a ell en telefèric i es
pot llogar per esdeveniments | Pça. Dante, s/n; Tel. 933 292 169,/
www.esferic.es
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Passeig de Gràcia

Passarel.la de temptacions
El passeig de Gràcia i el seu entorn destaquen sobre tota l’oferta turística de Barcelona com una destinació en si mateix. El cèntric i elegant bulevard, a més de superb aparador modernista, és una passarel.la de temptacions on conviuen els millors i més innovadors hotels,
restaurants, botigues i bars de copes. Donar-li l’esquena sí que és un pecat.

L

a senyorial artèria, concebuda a principis del
segle XIX per connectar la capital amb la llavors localitat independent de Gràcia, està avui
més viva que mai, gairebé 200 anys després de
la seva construcció. Si llavors van ser els aristòcrates i l’alta
burgesia els que van conquerir els seus espais per exhibir
els seus carruatges i els seus cavalls, ara l’avinguda està en
mans de les firmes més exclusives i atrevides del mercat.
Moda, disseny, avantguarda, allotjaments de luxe, restauració d’alta volada, serveis top quality i, sobre tot, gent a l’última. Qui té una cosa nova que oferir busca el seu lloc al
llarg i ample d’aquest aparador de vanitats i bona vida, de
sorpreses i bullici, d’ambient chic i cosmopolita.
Excepte el mar, tot, o gairebé tot, es pot trobar entre
la Diagonal i la Plaça de Catalunya. Encara que moltes
de les seves propostes potser siguin prohibitives per a més
d’una butxaca, és difícil no deixar-se portar pel plaer de
mirar i de sentir el pols dels temps en un escenari on l’arquitectura modernista ha sembrat exemples del seu major
esplendor.
Boulevard Hotels

Aquest esperit i aquesta forma d’entendre la vida s’enorgulleixen de tal manera els seus pobladors que en ocasions, encara competint entre si, agermanen els seus interessos en una
identitat comuna. És el cas de Boulevard Hotels, una marca
que associa a establiments de primera categoria com el Majestic o el Claris, dos de cinc estrelles Gran Luxe, amb quatre
estrelles de gran nivell ( Alexandra, Gallery, Murmuri, Granados 83 ) i de residències i suites de luxe, tots ells a l’entorn
del passeig de Gràcia. Qualsevol dels seus membres, fins i tot
els associats de 3 *, com el Balmes, l’Anglaterra o l’Astoria,
són sinònim de tradició, experiència i servei transmès per la
professionalitat de les empreses familiars que estan darrere,
les que veritablement imprimeixen caràcter a la seva forma
d’entendre el negoci. Gairebé tots compten a més amb sales
de reunions i espais singulars per a tot tipus d’esdeveniments,
fins i tot a l’aire lliure, com terrasses, patis o piscines. El gust
per la restauració es nota també en la seva oferta gastronòmica, des de la cuina mediterrània o els plats de temporada, fins als sabors asiàtics ( Murmuri ), les delícies genoveses
( Dóna Luca, a l’hotel Alexandra ), les estrelles Michelin a la
innovació ( Drolma, al Majestic ), la cuina creativa ( East 47,
al Claris ) o els menús executius en els establiments de tres
estrelles.
Una de les últimes aventures de la marca és l’explotació
del centre de congressos i convencions Comèdia Club, en un
dels edificis més emblemàtics del centre de Barcelona, amb
més de 75 anys d’història com a teatre i cinema, un referent
de l’espectacle i de l’oci a la Ciutat Comtal. Aquest auditori

compta amb dues sales, una de 300 butaques i una altra de
670, i sense sortir del Passeig de Gràcia ( www. boulevardhoteles.com / auditorium ).
Grupo Tragaluz

Només amb l’oferta d’allotjament, gastronòmica i d’oci de
Boulevard Hotels ja hi ha molt on escollir. Però el passeig
no s’acaba aquí, ni molt menys. Un altre dels seus habitants
de renom és el Grupo Tragaluz ( www.grupotragaluz.com ),
també amb l’etiqueta d’empresa familiar, que és propietari de
l’hotel Omm i d’una quinzena de restaurants que mereixen
capítol a part. L ’ Omm és un cinc estrelles que presumeix de
disseny avantguardista i de ser punt de trobada habitual per
a gent de la ciutat per les seves sessions de música en viu i actuacions de DJ, tant a la sala com en el seu animat club nocturn. A la sisena planta hi ha una sala de reunions de 120 m²
amb fantàstiques vistes al passeig. També compta amb dos
espais més petits i un centre de negocis. Un altre dels seus
atractius és el restaurant Moo, amb una estrella Michelin el
2006, dos sols Campsa en 2009 i una versió molt particular
de la cuina catalana.
El Grupo Tragaluz, amb alguns dels millors restaurants i tavernes de l’escena barcelonina, compta amb l’entorn de la Pedrera, aquest edifici- escultura de Gaudí emblema de la ciutat,
amb referències com El Japo Nes, el Tragaluz i el Principal,
aquest últim molt indicat per a grups i esdeveniments.
Sorpreses

El Passeig de Gràcia mai deixa de donar sorpreses .Una de
les més esperades dels últims temps ha estat l’obertura del
Mandarin Oriental. El nou luxe de la interiorista asturiana
Patricia Urquiola, banyat de llum i elegància, recolza un
magnífic jardí interior, un spa de tradició oriental, un relaxant jardí de mimoses i una piscina a la terrassa amb vistes
360. Al capdavant dels fogons del seu restaurant Moments
es troba Carme Ruscalleda i el seu fill Raül Balam, que
suma tres estrelles Michelin al seu establiment de Sant Pol
de Mar.
El nivell de la restauració i l’allotjament és tan alt en
aquestes illes enganxades de l’Eixample que de vegades enfosqueixen una oferta hotelera també d’alta volada, com la
que ofereixen l’AC Diplomatic, l’hotel- boutique SixtyTwo,
els Catalonia Berna i Còrsega, els esplèndids palauets modernistes del Comtes de Barcelona, el
 Cristal Palace o Husa
Avenida Palace, entre d’altres. Menció a part mereixen 2
cinc estrelles revestits d’història i bon gust. Per una banda
hi ha l’hotel Casa Fúster que, tot i trobar a l’altra banda de
la Diagonal, bé mereix ni que sigui una visita. L’edifici és
una autèntica joia modernista signada per Lluís Domènech i
Montaner reconvertida en un exclusiu Gran Luxe. De l’altra,
TEXTO F.S.L. / N.P.
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l’Eurostars BCN Design, que se situa en una casa senyorial
remodelada fa uns 5 anys.

Restaurants recomanats

Els nouvinguts

BROWN 33

És difícil seguir-li el ritme del shopping al Passeig de Gràcia
perquè, al costat dels il·lustres residents de sempre, tant de
marcat caràcter català ( Santa Eulàlia, Gratacòs, Vinçon ...),
com grans firmes internacionals ( Chanel, Loewe, Hermès,
Armand Bassi ...) i les no menys internacionals, però de bressol espanyol ( Adolfo Domínguez, Suárez, Camper, Purificación García ...), brollen cada dos per tres noves propostes.
Entre els nouvinguts estan Azzaro, fa poc més d’un any,
amb moda femenina d’alta costura, en un dels dos locals comercials de l’hotel Mandarin Oriental ; Bloom House, una
conjunció d’art floral i disseny en l’espai que ocupava Vendôme al carrer Roselló, la concept-store d’Antoni Miró, molt
a l’estil novaiorquès, on caben perfumeria, llibres o moda en
un ambient que convida a quedar, o la flagship de Guess
Collection. Luxenter, a la Rambla de Catalunya, amb les seves creacions en plata i bijuteria en general, la moda urbana
de Karen Millen, els 500 m² repartits en dues plantes de la
firma italiana de calçat Geox, l’exclusiva sastreria Brioni, en
els baixos del Mandarin, i la primera botiga de Urbaks, el
nou projecte del fundador del imperi Misako, entre d’altres,
completen gran part de l’oferta.
Per ( gairebé ) tota la resta està al Boulevard Rosa, un concepte de centre comercial desenfadat i atrevit amb més de
cent botigues que ocupa l’illa delimitada pel Passeig de Gràcia, la Rambla Catalunya i els carrers Aragó i València. El seu
lema, “ la vida en rosa”, ho diu tot.

Aposta per la cuina italiana amb un toc novaiorquès en l’ambient
que es deixa veure en els seus tres pisos, el primer amb vistes al
passeig. El tercer es pot llogar per a esdeveniments privats.
Passeig de Gràcia, 33 / 934675247

Per als sentits

EL PRINCIPAL

A part de la temptació dels aparadors, el Passeig i els seus
voltants despleguen encants per als sentits, especialment el
gust i l’olfacte. Gran part de la cuina internacional es deixa
assaborir pels fogons que el poblen. També són aquí alguns
dels millors exponents de la gastronomia tradicional catalana posada al dia, com és el cas de Mussol, present des de
1994, un exemple d’èxit que ha tingut continuïtat en diverses
obertures en altres punts de la ciutat. Per a cuina de renom
cal recordar Martín Berasategui i el seu restaurant Lasarte a
l’hotel Comtes de Barcelona, una delícia per veritables sibarites, que s’uneix a alguns ja citats, com Moments o Drolma.
Fermí Puig, xef d’aquest últim, enclavat al Majestic, apadrina
altres projectes més recents, com el Petit Comitè, en el passatge de la Concepció, amb plats d’essència catalana.
Quan cau la nit

Moltes sensacions al llarg del dia per no reposar-les amb una
bona copa abans del merescut descans. La zona de passeig de
Gràcia, com no podia ser menys, també té molt a dir en els
ambients noctàmbuls. Començant pel clàssic Dry Martini, la
cocteleria de Javier de las Muelas, tot un referent mundial en
l’art de combinar licors, fins a l’hotel Omm, amb el seu Mon
Key Club un chic & lounge de pas obligat.
Si Barcelona és un cos viu, en constant evolució, polièdric i cosmopolita, amb opcions per a tots els gustos i totes
les carteres, el Passeig de Gràcia és la seva espina dorsal, el
pot de les essències, la terra fèrtil on neix el seny. Qüestió
d’identitat.

DA LUCA
L’excel·lència en el producte pròpi de la cuina genovesa traslladada
a ple centre de Barcelona en un ambient de disseny i confort.
Mallorca, 251 / 934.880.258

DROLMA
La família Soldevila - Casals, propietària del Majéstic, va encarregar a Fermí Puig convertir el restaurant de l’hotel en un epicentre
d’alta gastronomia. El xef no només ho va aconseguir, sinó que el
model ha inspirat a molts altres.
Passeig de Gràcia, 70 / 934967710

EAST 47
Decoració pop art per a una gastronomia selecta i creativa en el
Claris, un dels referents de l’hoteleria de luxe a Barcelona.
Pau Claris, 150 / 934.876.262

EL JAPO NÉS
Taverna oriental ràpida a preus raonables. Carta molt variada on
triomfen els kushiyaki ( pinxos ).
Passatge de la Concepció 2 / 934.872.592

Molt apropiat per a dinars de negocis, grups i esdeveniments en
general. Compta amb reservats.
Provença, 286-288 / 932720845

LASARTE
Es troba a l’hotel Comtes de Barcelona sota la batuta del cèlebre
chef Martín Berasategui.
Mallorca, 259 / 934.453.242

MOMENTS
El restaurant Mandarín Oriental amb el segell de Carme Ruscalleda. Passeig de Gracia 38,40. Tel 93 151 88 88

MOO
Cuina catalana creativa i molt més de la mà del xef Felip Llufriu.
Quatre menús degustació amb maridatge de vins, de 45 € a 140 €,
a l’hotel Omm.
Roselló, 265 / 934.454.000

MUSSOL
Plats de la cuina catalana tradicional amb bon servei i clientela heterogènia .
Carrer de Casp, 19 / 933017610

TRAGALUZ
Gastronomia mediterrània de producte en un espai molt lluminós
sota teulades de vidre.
Passatge de la Concepció, 5 / 934870621
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Qüestió de seny
Platges i muntanyes de somni, arrelament a la tradició, enologia i diversitat gastronòmica reconegudes, així com una especialització adreçada a l’excel·lència, són els signes distintius de
la província de Barcelona, uns trets que recorden l’enorme potencial per a esdeveniments i reunions d’un territori que no es resigna a quedar com una mera extensió de la capital catalana.

E

TEXT : PABLO R. BÁRBARA FOTOS : P. R. B. / BARCELONA PROVINCE CONVENTION BUREAU

ls voltants d’un líder en la celebració d’esdeveniments, com és la ciutat de Barcelona, ofereixen
una oferta diferenciada per a congressos, esdeveniments i reunions en uns escenaris per a tots els
gustos i colors. De fet, si Barcelona és el que és avui dia, es
deu en bona mesura a tot el teixit que conforma la província,
amb una xarxa de destinacions que es troben a menys d’una
hora de la capital. A més, la seva creixent especialització està
propiciant estàndards de qualitat realment alts. Sembla que
torna el seny: les coses fetes amb cap s’imposen a la província.
Costa de Barcelona

Al nord de la capital catalana es troba el Maresme, una comarca amb llargues platges de sorra fina, ports esportius i
una terra rica que es beneficia de les riuades. A la capital de
la comarca, Mataró, i embolicat en un ambient de coneixement es troba el Parc TecnoCampus, un centre de formació
i innovació que està dotat amb un centre de congressos que
disposa d’un flamant auditori amb capacitat per 320 persones, així com sales de reunions de diverses capacitats. L’Aula
Màster, suspesa a l’edifici, posseeix a més el privilegi d’estar
en primera línia de mar.
A pocs quilòmetres de la capital del Maresme es troba Alella, una població que compta amb una de les denominacions
d’origen més petites per extensió conreada. La cultura del vi
té una gran influència en la província. El Penedès és una altra
comarca de Barcelona amb denominació d’origen i amb una
àmplia oferta per a reunions. El bressol del cava ha generat
molts cellers de renom i abast internacional.

Cap al sud

A la costa sud de Barcelona destaca Sitges com a destinació de
turisme de reunions. Aquesta població de la comarca del Garraf
ha enlluernat a molts artistes responsables d’un enorme llegat
cultural. El seu emplaçament a la costa i als peus del parc natural la converteixen en una vila encantadora. Un auditori per a
1.400 persones, un centre de convencions capaç d’albergar 500
assistents i més de 100 sales en hotels per reunions d’entre 10 i
700 delegats, demostren la capacitat i experiència de Sitges en
la celebració de grans esdeveniments, cosa que li ha valgut fama
i reconeixement internacional.
Catalunya central

La comarca del Bages ofereix també un plus de singularitat
en la seva oferta per a grups i reunions. A Súria destaca especialment les Comes, una masia amb 518 hectàrees de terreny
i 60 km de pistes forestals que permet organitzar esdeveniments de gran format en un entorn natural únic.
Món Sant Benet, embolicat en un paratge natural de gran
bellesa, és un complex que en el mateix entorn combina un hotel de 86 habitacions, més de 3.000 m² de sales per a reunions,
tres restaurants (un d’ells amb estrella Michelin), la Fundació
Alícia, dedicada a la ciència de l’alimentació, un monestir i un
hort. Parlant de llocs singulars, qui s’emporta la palma és Montserrat. És potser el paratge més bell de Catalunya, acreditat
pels seus més de dos milions de visitants l’any. Disposa de set
sales per a reunions, el més recent inaugurat dins l’espai d’exposició. L’ambient contribueix a una reclusió de treball. Un cop
més, el seny posat al servei d’una província amb molt a oferir.

Hotels
DOLCE SITGES *****

NH CIUTAT DE MATARÓ ***

Està especialment dissenyat per al segment MICE | Av. Camino Miralpeix, 12. Sitges | Tel. 938 109 000 / info_sitges@dolce.com

A escassos metres de la platja i del port esportiu | Camí Ral, 648.
Mataró | Tel 937.575522 nhciutatdemataro@nh-hotels.com

MELIÁ SITGES ****

HUSA SAN BERNAT ***

Hotel especialitzat en grups | Joan Salvat Papasseig, 38. Sitges | Tel
938110811 / melia.sitges @ melia.com

Al Parc Natural del Montseny | Ctra de SM Palautordera a Seva, km
20,8. Montseny | Tel 938473011 / hsantbernat@husa.es

ANTEMARE ****

COLÓN THALASSO-TERMAL ****

Combina les jornades de treball amb el relax |Virgen de Montserrat,
48. Sitges | Tel. 938 947 000 / antemare@antemare.com

Situat a primera línia de mar|Plaça de les Barques, s / n. Caldes d
Estrac | Tel 937910400 / reservas@hotel-colon.net

38 · Destinació girona

la nit del turisme 2014

Seductora, en tots
els sentits
Lluny de la massificació de les grans urbs, Girona ha
sabut posicionar-se en els últims anys com una de
les ciutats mitjanes amb més encant del país. La seva
proximitat amb Barcelona i França, així com la seva
bona comunicació aèria i ferroviària amb Madrid, la
converteixen en una sòlida alternativa per al turisme
de negocis. Amb l’aeroport Girona Costa Brava a només
12 km de la ciutat i l’arribada ara de l’Ave és un destí especialment ben comunicat i seductor.
TEXTO  A. V. / N. P. F.
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irona ha esdevingut, amb l’arribada de l’AVE,
una ciutat estratègica que la situa a 37 minuts
de Barcelona i a 3 hores i 32 minuts de Madrid.
La gran oferta complementària per al turista
de negocis amb l’eix comercial a cel obert amb més de 300
botigues tant de caire tradicional com d’avantguarda, els
espais naturals a tocar de la ciutat amb múltiples activitats
de turisme actiu i de natura, la riquesa patrimonial i el referent gastronòmic, amb el millor restaurant del món allotjat
dins el casc urbà de la ciutat, fan de Girona una ciutat seductora, en tots els sentits.
Per desenvolupar el segment del turisme de negocis, la
Cambra de Comerç de Girona va posar en marxa l’any 1992
el Girona Convention Bureau ( www.gironaconventionbureau.com ), que actualment compta amb més d’un centenar
d’empreses i entitats associades, i un equip de professionals
que ofereixen assessorament sobre seus, allotjaments, activitats i serveis de la província.
Encants de Girona
Amb uns 97.000 habitants, la ciutat de Girona és una urbs
mitjana amb un passat històric molt rellevant i un notable
patrimoni monumental. Situada a la vall del riu Ter, a la confluència amb els rius Güell, Galligants i Onyar, constitueix un
enclavament estratègic com a punt de pas entre la Península
Ibèrica i el continent europeu. Les seves temperatures mitjanes oscil·len entre els 7º al gener i els 23º a l’agost. La planta
hotelera de la ciutat i els seus voltants és actualment de 1.700
places hoteleres distribuïdes en 15 hotels, nou de 4 estrelles.
Fundada pels romans, Girona disposa d’un dels cascos antics més interessants del país, amb muralles medievals, monuments romànics i gòtics i espais barrocs. També compta amb
un dels barris jueus més ben conservats d’Europa, el Call, on
va viure aquesta comunitat durant 600 anys. Els ponts sobre
el riu Onyar són excel·lents miradors des dels quals contem-
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plar una de les visions més populars de Girona, les cases sobre el riu, decorades en diversos colors i que han estat motiu
d’inspiració per a nombrosos artistes.
Un altre lloc emblemàtic de la ciutat és la catedral. La
façana principal amb la seva gran escalinata als peus és una
de les imatges més conegudes de Girona. També és de visita
obligada el parc de la Devesa, un dels parcs urbans més extensos de Catalunya, amb esvelts plàtans d’índies centenaris que amb el pas de les estacions transformen el paisatge,
passsant del verd fresc i frondós a l’estiu a un tapís de fulles
vermelloses a la tardor.
Auditori-Palau de Congressos

La decidida aposta de la ciutat de Girona pel turisme de reunions té el seu major exponent en el magnífic Auditori-Palau de Congressos ( www. gironacongressos.org ), inaugurat
al maig de 2006 i situat al parc de la Devesa, al costat del
recinte de Fira de Girona, amb el qual està connectat per una
passarel·la. De propietat municipal i gestionat per la fundació
del mateix nom, destaca per la seva moderna arquitectura i
pels seus espais i instal·lacions versàtils i polivalents. És el
centre congressual i de convencions més gran de la província. Té capacitat per acollir esdeveniments de fins a 1.800
persones.
Temps de Flors

Des de 1954, la ciutat celebra l’exposició «Girona, Temps de
flors», un terme acunyat pel poeta Josep Tarrés. Des de llavors,
cada mes de maig, se celebra durant una setmana aquesta festa
primaveral que omple de flors els patis i jardins dels habitatges,
organismes i museus del casc antic molts d’ells oberts al públic
per l’ocasió. Tot un itinerari digne de ser passejat i que cada
any canvia. Tot un espectacle floral que cada vegada atreu més
gent d’arreu del país i a nivell internacional. Enguany, la 59ena
edició es celebra del 10 al 18 de maig.

Restaurants recomanats
El Celler de Can Roca
Escollit com a millor restaurant del món al 2013, i amb tres estrelles
Michelin, els germans Roca regenten el restaurant més reconegut
del moment a nivel internacional | Tel : 972 222 157

NU
Situat en el centre històric de la Immortal Girona, el xef és Pere
Massana, reconegut amb una estrella Michelin | Tel : 972 22 52 30

Massana
Obert des de fa 25 anys disposen d’un espai acollidor i ampli. Situat

al centre de la ciutat, el 2007 va rebre una estrella Michelin | Tel :
972 21 38 20

La Penyora
Situat darrere l’Ajuntament, al cor de la ciutat, ofereix una cuina
inspirada en la tradició familiar mediterrània, l’experimentació i la
fussió d’altres cultures | Tel : 972 218 948

Divinium
Cuina creativa a l’abast de tothom al cor del Barri Vell. 300 referències de vins. 50 plats a la carta | Tel : 972 872 080 218

Espais singulars
Centre Cultural de la Mercè

Saló de Descans del Teatre Municipal

Com a espai singular permet la celebració de sopars a l’Auditori, amb capacitat per a 252 persones. La sala de conferències s’obre als jardins fora de la muralla | C/ Pujada de la Mercè, 12

Amb capacitat per unes 100 persones assegudes, 150 persones a peu dret, és l’espai on antigament els espectadors es reunien durant els entreactes | Plaça del Vi, 1

17004 Girona | Telèfon : 972 223 305 / ccm@ajgirona.cat / www.ajuntament.gi/ccm

17004 Girona | Tel : 972 419 018 / jsanchez@ajgirona.cat
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Entre mar
i muntanya
Des de fa dècades, Girona i les seves comarques, especialment la zona de la Costa Brava, constitueixen una de les destinacions turístiques més conegudes a nivell internacional a causa dels
seus atractius climàtics i paisatgístics, el seu ric patrimoni artístic i la seva oferta d’activitats
lúdiques tant al mar com a la muntanya. Per complementar la tradicional oferta de turisme de
vacances, des de fa alguns anys la ciutat de Girona i altres municipis de la província s’estan postulant també com a destinacions ideals per a reunions i esdeveniments empresarials.

P

er desenvolupar aquest segment de destí de
negocis i events empresarials, el Girona Convention Bureau coordina totes les seves activitats amb les d’altres entitats de la província
que també promocionen el turisme de negoci, com és el cas
de Reunions Entre Volcans ( www.reunionsentrevolcans.
cat ), constituïda fa alguns anys per iniciativa de l’Ajuntament d’Olot per fomentar la celebració de reunions de
petit format en aquesta localitat, capital de la comarca de
la Garrotxa, a l’interior de la província. En aquesta línea
de treball s’ha creat el Lloret Convention Bureau ( www.
lloretconventionbureau.org ). Amb set quilòmetres de litoral dos palaus de congressos amb més de 80 sales de reunions i 30.000 places hoteleres, Lloret compta amb unes
excel·lents infraestructures per acollir congressos, convencions i events d’empresa.

La gran empremta de Salvador Dalí a l’Empordà ; el monestir de Sant Pere de Rodes o el castell de Peratallada ; viles
medievals com Tossa de Mar, Púbol o Pals ; les ruïnes d’Empúries, o la tradició ceramista de la Bisbal, són alguns dels
exemples que marquen l’atractiu caràcter cultural d’aquest
tram de costa catalana, i la converteixen en un destí únic pels
viatges d’empresa.
Per la seva part, el Pirineu gironí mostra un paisatge de
contrastos amb cims que ronden els tres mil metres, valls
reposades com la Cerdanya o la vall de Camprodon, i paratges màgics com la vall de Núria. Hi ha hiverns blancs, amb
estacions d’esquí de primera —Vallter, Núria, la Molina i
Masella— i molts esports de muntanya i d’aventura, que
propicien les activitats d’incentius o viatges MICE. També
les comarques d’interior ofereixen ciutats com Olot, ideals
per esdeveniments empresarials i reunions de petit format.

Restaurants recomanats
EL MOLÍ DE L’ESCALA
Gastronomia sofisticada i creativa en un antic molí del segle XVII,
als afores de l’Escala, amb hort propi. Disposa de salons privats
nobles per a esdeveniments d’empresa i de zones enjardinades a
l’exterior. També elabora càterings d’alt nivell | Tel : 972 774727

FONT MOIXINA
Enmig d’un frondós bosc, als voltants d’Olot, complementa la seva
oferta gastronòmica amb dues sales per a convencions i esdeveni-

ments d’empresa. Pot acollir actes de fins a 150 persones. Proposa
cuina volcànica tot l’any i cuina de mercat i tradicional segons temporada | Tel 972261000

FREU RESTAURANT
A l’hotel Guitart Monterrey, de Lloret de Mar, proposa cuina d’autor de la mà dels xefs Nacho Arregui i Maxi Vitali. Plats atrevits, excel · lent decoració interior i l’opció de dinar o sopar a l’aire lliure. |
Tel 972369326.

Espais singulars
JARDINS DE SANTA CLOTILDE

CASTILLO DE PERALADA

Passeig dels Jardins, s/n. Lloret de Mar Tel. 972 370 471 / www.
lloretdemar.org

Carrer del Castell, s/n. Peralada
Tel. 972 538 125 / www.casino-peralada.com

MAS SANT JOAN
Tel. 972 010 855 / www.chateauform.com
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Call jueu

Ermita de Santa Cristina, Lloret

Perelada

Font Moixina

Tarragona

La llum
darrere de
l’eclipsi
Els valors de l’antiga Tarraco romana impulsen l’esforç
d’aquesta ciutat mediterrània per obrir-se al turisme
urbà i fer-se també un lloc en el panorama internacional del Business Travel. Perseverança i pragmatisme
guien els passos del Tarragona Convention Bureau per
donar a conèixer i promocionar una capital cosmopolita i amb un patrimoni històric realment incomparable que millora la seva oferta dia a dia amb el seu repte
més proper a l’horitzó : els Jocs del Mediterrani del 2017.
TEXTO A.V. / N.P.
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P

arlar de la ciutat de Tarragona és parlar d’una
gran desconeguda, fins i tot per l’opinió pública de Catalunya en general i de la propera
Barcelona ( a 100 km ), en particular. Durant
dècades, Tarragona ha quedat eclipsada per una marca turística tan potent i consolidada com és la Costa Daurada,
amb destinacions de sol i platja de renom internacional
com Salou i Cambrils. El turisme passava de llarg de la capital de la província, tan a prop però alhora tan lluny.
No obstant això, les noves tendències dels viatgers actuals
han revaloritzat l’interès pel turisme urbà i estan donant una
oportunitat a Tarragona. És un fenomen similar al viscut a Catalunya per la ciutat de Girona, eclipsada també durant dècades
per l’èxit turístic de la Costa Brava i que ara està aconseguint
fer-se un lloc en les preferències dels turistes. Tarragona està
seguint la mateixa dinàmica, aprofitant les seves bones comunicacions per autopista i tren (AVE a l’estació Camp de Tarragona).
En aquest context d’obertura de Tarragona al turisme, el
Tarragona Convention Bureau (TCB) treballa des de fa uns anys
en la promoció dins del segment del Business Travel, donant a
conèixer a empreses i professionals el ric patrimoni històric i
monumental de la ciutat, la seva oferta d’allotjament hoteler
i les seves instal·lacions per a congressos, convencions i reunions d’empresa. De fet, la ciutat compta amb espais aptes per
a grans esdeveniments. El Palau Firal i de Congresos ( www.
palaucongrestgna.com) te instal·lacions que inclouen dos grans
auditoris, un espai firal i diverses sales perfectament equipades
per a tot tipus de reunions i actes. El Centre Tarraconense El
Seminari (www.elseminari.org) és una iniciativa de l’Arquebisbat de Tarragona i està ubicat a l’antic Seminari Pontifici, situat
a la part alta de la ciutat, es un lloc idoni per a actes de petit
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format, amb capacitat per a fins 300 persones. L’antiga plaça de
bous Tarraco Arena, oberta recentment, te capacitat per a fins
a 5.800 persones i tindrà un paper fonamental en els propers
jocs del Mediterrani.
Tarragona és la capital més meridional de Catalunya. Situada a la costa mediterrània, gaudeix d’un clima suau i temperat durant tot l’any, amb una temperatura mitjana de 18 º C
( 25 º C a l’estiu i 11 º C a l’hivern ). És una ciutat de tipus mitjà, amb una població de 140.000 habitants i un centre urbà
de dimensions plenament abastables. Actualment, Tarragona
té les seves mires posades en la preparació de la ciutat per
allotjar un gran esdeveniment internacional com els Jocs del
Mediterrani, dels quals serà seu l’any 2017.
El llegat romà

Tarragona és una de les ciutats amb més vestigis de la civilització romana. De fet, l’any 2000 la Unesco va declarar Patrimoni
de la Humanitat al conjunt arqueològic romà de Tarraco.
El centre neuràlgic de la Tarragona moderna el constitueixen la Rambla Nova, que arriba fins al famós Balcó del
Mediterrani, amb vistes al mar, la plaça de la Font, la Rambla
Vella, i la plaça Imperial Tarraco. La Rambla Nova és una passeig ample i lluminós, que convida a caminar assossegadament.
Tarragona també és port de mar. De fet, un dels més importants de la Mediterrània després del de Barcelona. Al marge de
les seves infraestructures per al transport de mercaderies, comença a dotar-se d’equipaments per captar el turisme de creuers. També disposa d’un port esportiu i d’un tradicional port
de pescadors. El Serrallo és el barri on s’ubica el port i reuneix
una notable oferta de típics restaurants de peix. Tot envoltat
pel llegat d’una Imperial Tarraco que treu llum darrera l’eclipsi.

Restaurants recomanats
LUMINE
Situat al costat de la platja, amb agradables vistes i envoltat de naturalesa, és un dels restaurants més exclusius i sofisticats de la província de Tarragona. Ofereix una gastronomia d’autor, amb plats
creatius i exquisits presentats de manera impecable. Disposa de
salons interiors i terrassa exterior | Camí del Racó, s / n. La Pineda /
Vila -seca | Tel 902401133 | restaurant.lumine @ lumine.com

CA L ’ OSCAR
Un dels restaurants més populars entre els tarragonins. Ofereix cuina mediterrània i de mercat, amb receptes senzilles que respecten

els sabors tradicionals. És a la plaça del Rei, en ple casc antic, i a
més de salons interiors disposa d’una agradable terrassa exterior. La
seva especialitat és la paella marinera, amb escamarlans, gambes i
musclos | Plaça del Rei, 4. Tarragona | Tel 977224579

AQ
Està situat al costat de la catedral, al casc antic de la ciutat, i la seva
carta ofereix una cuidada selecció de plats de cuina contemporània. La seva filosofia és recuperar els sabors de sempre i convidar
a descobrir noves i originals creacions gastronòmiques | Carrer Les
Coques, 7. Tarragona | Tel 977 21 59 54 | info@aq-restaurant.com

Hotels recomanats
CIUTAT DE TARRAGONA ****
De la cadena SB Hotels, està en ple centre de la ciutat, al costat de
la Rambla Nova i compta amb 168 confortables habitacions. La seva
oferta també inclou un restaurant i diversos salons per a reunions,
amb capacitat des de 20 fins 420 persones | Plaça Imperial Tarraco, 5.
Tarragona | Tel 977250999 / hoteltgn@sbgrup.com

HUSA IMPERIAL TARRACO ****
Situat a primera línia de mar, davant l’amfiteatre romà, és tot un
clàssic de l’hoteleria a Tarragona. Disposa de 170 habitacions, res-

taurant, piscina exterior, jardins i salons per a 500 persones | Passeig
de les Palmeres, s/n. Tarragona | Tel 977233040 | hotelimperialtarraco@husa.es

MAS LA BOELLA *****
Hotel boutique situat a la finca La Boella, envoltat d’oliveres i jardins, a 6 km de Tarragona. Disposa de 13 habitacions exquisidament
decorades, sales de reunió i proporciona tranquil·litat i gastronomia d’alt nivell | Autovia Reus-Tarragona T-11, km 12. la Canonja | Tel
977771515 | info@laboella.com
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Territori
per explorar
La província de Tarragona completa l’oferta dels grans espais de la ciutat i alhora ofereix a més
espais únics, com les platges de la Costa Daurada, els paisatges del delta de l’Ebre o les vinyes
del Priorat i les instal·lacions de PortAventura. La proximitat d’una ciutat comercial com Reus,
i les infraestructures com l’aeroport o l’AVE, completen la zona com a gran destí per al viatger de
negocis. A bord d’una goleta o gaudint d’un àpat imperial es pot incentivar els equips o tancar
negocis. Alea jacta est.

B

anyada pel Mediterrani, amb les vinyes vora el
mar al nord, els tarongers al sud i amb l’exclusiu paisatge que dibuixa la terra entrant al mar
acompanyada per l’aigua dolça del Delta, fan
de la província de Tarragona un territori digne d’explorar. A
més, el clima privilegiat de la zona afavoreix uns productes
de la terra d’alta qualitat, i que és la característica que diferencia la seva gastronomia. Pesca abundant i de qualitat, conjugada amb una generosa agricultura, caracteritzen un model de cuina autòctona que permet descobrir la gastronomia
convertida en art. El plat típic per excel·lència és el romesco,
que barreja subtilment productes de la terra com ametlles,
avellanes, pebrot i oli d’oliva amb el millor peix. La mostra
«Tarraco a Taula» promociona cada any la cuina basada en
la gastronomia romana i a ella s’adhereixen nombrosos establiments de la ciutat durant la segona quinzena del mes de
maig. Els vins de la terra mereixen també atenció. Reconeguts des de fa segles, són avui dia vins de taula d’alta qualitat.
La ciutat de les compres

Reus es un referent per la seva llarga tradició comercial i es
reconeguda com «la ciutat de les compres» de la Costa Daurada. Amb més de 600 establiments concentrats als carrers del
centre Reus és un referent per la seva llarga tradició comercial que gaudeix d’una zona de vianants molt integrada on es

pot trobar una àmplia oferta comercial amb les marques més
prestigioses i un excel·lent servei. La ciutat té un pes determinant dins el Camp de Tarragona, la segona àrea demogràfica,
econòmica i metropolitana de Catalunya, liderant un territori
divers geogràficament. Com a teló de fons, a 30 quilòmetres,
s’hi troben les muntanyes de Prades i del Priorat, la Mola de
Colldejou i la Mussara; i a l’horitzó, el Mediterrani de la Costa
Daurada, amb Salou i Cambrils a quinze minuts de distància.
La ciutat està situada a tres quilòmetres de l’Aeroport de Reus
amb connexions amb les principals capitals europees i altres
destinacions de l’Estat, a cinc quilòmetres de l’estació de mercaderies que Renfe té a Constantí i a set quilòmetres des de la
Central Integral de Mercaderies (CIM) del Camp
Els quatre colors del Delta

L’extrem sud de la Província ve marcat pel característic paisatge del Delta. Les quatre estacions determinen un color diferent
marcat pels camps d’arròs que cobreixen les terres de la zona:
groc, verd, marró i plata, depenent de si l’arròs està sembrat i el
camp inundat, si és verd, madur o senzillament la terra reposa.
A més, la zona ofereix quilometres de platja pràcticament verge
i una natura marcada per la mescla d’aigua dolça i aigua salada. Un espai que cada vegada s’està potenciant més per acollir
viatges d’incentius i reunions d’empresa i oferir experiències
diferents en territoris encara molt poc coneguts.

Restaurants Recomanats
Can Bosch

Les Moles.

El restaurant ofereix una cuina d’autor i de mercat amb una acurada selecció de vins i caves. Es troba situat al costat del port | Rbla
Jaume I 19, 43850 Cambrils Port | Tel : 977 360 019

Rincón de Diego

Amb una estrella Michelin, el restaurant està situat a la ciutat d’Ulldecona. Jeroni Castell i la seva dona estan al capdavant d’aquest
restaurant amb signatura pròpia i cada vegada més reconeguda a tot
l’estat | Ctra La Sènia Km 2, 43550 Ulldecona | Tel 977 573 224

Es un restaurant que amb només tres anys ha aconseguit situar-se
entre els més nombrats de la zona. Ofereix cinc menús i la possibilitat de personalitzar-ne | Carrer de les Drassanes,7; 43850 Cambrils
| Tel : 977 361 307

Al casc antic d’Alcanar, última població al sud de la província, el
restaurant mostra una cuina d’autor en un entorn cuidat i íntim |
C/ Colon 24, 43530 Alcanar | 977 730 323

El Taller de Mamen Gil
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Barri el Serrallo

La Boella

l’Hospitalet de l’Infant

El Delta

Palau de Congressos de Tarragona

Seminari, centre cultural

Ciutat secreta
Donat el seu caràcter fronterer, Lleida ha estat històricament vinculada als intercanvis comercials i culturals per la qual cosa sempre s’ha concebut el territori
com un espai d’acolliment. La necessitat d’atendre
aquesta realitat comercial i cultural s’ha traduït en un
engranatge d’infraestructures i serveis que l’han posicionada com la segona destinació del turisme d’esdeveniments i congressos a Catalunya, després de Barcelona, amb una mitjana de 500 esdeveniments i més de
45.000 delegats anuals.
TEXT Noemí Polls

Lleida
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L

leida com a destí pel turisme de negocis és una
tendència a l’alça. Amb la construcció de nous
equipaments com el Palau de Congressos, La
Llotja i l’oferta que tenia fins al moment, amb
el Palau de Vidre com a gran recinte firal des de 1946, amb
una ocupació del recinte que supera els 230 dies per any,
la ciutat està en una posició cada vegada més ben definida
dins el sector. La capitalitat agroalimentària que li atorga
el Parc Científic i Tecnològic ( www.pcital.es ) i l’excel·lència acadèmica de la Universitat de Lleida, són els altres dos
grans motors i prescriptors internacionals del pes específic
de Lleida com a destinació del turisme d’esdeveniments
i congressos. L’arribada de l’alta velocitat el 2003 va suposar un incentiu. De fet, en els darrers anys, l’activitat s’ha
incrementat un 170% superant ja els 34.000 delegats. A les
connexions amb els principals aeroports nacionals s’afegeix
des d’enguany la connexió francesa a només dues hores.
Smart city

Des del disseny del primer Pla Estratègic Smart City de 2011,
Lleida s’ha posicionat com una ciutat capdavantera pel que fa
a la implementació de noves tecnologies dirigides al desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida ciutadana. Estratègia que li ha fet valedora de la distinció de Ciutat
de la Ciència i Innovació, en reconeixement al seu compromís
amb la R+D+i i la seva contribució al canvi de model productiu

lleida Destinació · 47

des de l’àmbit local. En l’actualitat, la ciutat està immersa en
un nou projecte, el Lleida Smart Green City, amb l’objectiu
de reduir els consums energètics els equipaments municipals.
La seu vella

Majestuosa, dominant i protagonista de l’skyline de la ciutat,
la Seu Vella de Lleida és l’edifici més destacat del conjunt
monumental del turó que porta el seu nom. L’equipament
patrimonial és complex i disposa de varies sales, amb condicions per a realitzar diferents tipus d’esdeveniments i amb
capacitats fins a 300 persones ( seuvella.cultura@gencat.cat ).
Definida com una de les millors produccions artístiques de
l’arquitectura catalana del segle XIII, i per extensió de l’arquitectura medieval europea, la Seu Vella és una catedral
singular que no deixa ningú indiferent.
Un passeig pels secrets històrics

Lleida és una ciutat carregada de secrets històrics dignes de
descobrir. La història secreta que jeu al Palau de la Paeria,
vestigis de l’època romana, restes d’antics banys mossàrabs
o el testimoniatge dels reus que van ocupar la Morra, antiga presó medieval ; els obradors i la mina d’aigua de les
Adoberies, les més antigues d’Espanya, on ja al segle XIII es
transformaven les pells en suau cuir ,o les restes de la muralla medieval ( IX-X andalusina, XII-XIV feudal ). Són el fidel
testimoniatge del llegat històric dels pobladors de la ciutat.

Espais singulars
La Llotja, Palau de Congresos

Palau de Vidre

És un espai de 35.000 m² que suma 1.400 places entre els seus dos
auditoris, a més de 21 sales de diferent capacitat, àrees socials i una
magnífica terrassa panoràmica amb vistes a la Seu Vella | Av. De
Tortosa, 6-8 25005 Lleida,Tel. (34 ) 973 22 11 55, www.lallotjadelleida.cat

El Palau de Vidre Fira de Lleida és una fundació privada que va
iniciar la seva activitat al 1946, amb l’organització de fires i congressos i amb la gestió del recinte firal. Compta amb 13.042 m² de
superfície coberta i una exterior de 70.000 m² | Camps Elisis. Palau
de Vidre 25001 Lleida, Tel ( 34 ) 973 705 000 Fax ( 34 ) 973 202 112, fira@
firadelleida.com, www.firadelleida.com

Caves Raimat
Raimat disposa de la Sala Manuel Raventóses potcelebrar qualsevol
tipus de celebració, reunió o convenció. La capacitat màxima és de
350 persones. També disposa del “Temple” per a esdeveniments de
màxim 35 persones | Ptge. Manel Raventós, Domenech 25111 Raimat; Tel
(34) 973 724 000 FAX (34) 973 724 061 www.raimat.com

Museu de Lleida
El Museu diocesà i comarcal de Lleida reuneix i mostra els béns
museístics de la ciutat de Lleida i de les seves àrees d’influència. Al
bell mig de la ciutat te una capacitat fins a 300 persones. | C/ Sant
Crist, 1 25002 Lleida, Tel ( 34 ) 973 28 30 75, museu@museudelleida.cat

© Defoto (cedida pel Patronat Municipal de la Diputació de Lleida)

Hotels Recomanats
FINCA PRATS GOLF & SPA *****

NASTASI&SPA ****

Ubicat en un edifici d’arquitectura singular, situat en una finca d’unes
7 hectàrees, envoltat de jardins i llacs. Al costat d’un camp de golf i a
cinc minuts del centre de la ciutat, compta amb un auditori perfectament equipat, un centre de negocis i sales complementàries, així com
un palauet d’estil clàssic | CRA. N-240 KM 102,5 25198 Lleida, TEL. 902
445 666 (34) 973 232 249, reserves@fincaprats.com www.fincaprats.com

A dos minuts del centre comercial i de negocis de la ciutat, compta amb 99 habitacions amb encant | Cra. Osca, Km 2,5 25198, Lleida
Tel ( 34 ) 973 249 222, Fax ( 34 ) 973 249 376, hotelnastasi@hotelnastasi.
com, www.hotelnastasi.com

AC HOTEL LLEIDA MARRIOT ****
Hotel nou i de fàcil accés per l’autopista, es troba estratègicament situat
en una tranquil.la zona dins de l’àrea cultural del centre de la ciutat.
Amplis i funcionals salons, ideal per a la combinació d’oci i treball. |
25002 Lleida Tel (34) 973 283 910, direc.aclleida@ac-hotels.com

NH PIRINEOS ****
L’hotel NH Pirineos de quatre estrelles gaudeix d’una ubicació privilegiada, a prop de la plaça Ricard Vinyes, amb fàcil accés a les àrees
comercials i d’oci de la ciutat. Disposa de 92 habitacions i tres sales
de reunions modernes i funcionals | Passeig De Ronda, 63 25006 Lleida
Tel ( 34 ) 973 273 199 Fax ( 34 ) 973 262 043 nhpirineos@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
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Baqueira Beret

Cascada Saut Deth Pish

Ala delta a la Vall d’Àger. Montsec.
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La Terra Ferma
Les comarques de Lleida lideren a l’Estat espanyol l’oferta de neu amb 11 estacions d’esquí i 460
km de pistes, així com també l’oferta dels esports d’aventura amb 200 empreses que organitzen
una cinquantena d’activitats diferents que s’adapten a qualsevol tipus de demanda: a l’aigua, a
l’aire o a la terra i que van des de les propostes més emocionants com el ràfting, barranquisme,
piragüisme, salt de pont, parapent o l’anada en trineu, fins a les més tranquil·les a l’abast de tots
els públics com el senderisme, trekking, BTT o passejos a cavall.

L

a proximitat amb Lleida ciutat i la seva oferta per a grans esdeveniments, amb el Palau de
Congressos o la Fira, fan de tota la província, un
destí complet per a viatges d’incentius. El passeig amb el recentment engegat Tren dels Llacs, ferrocarril
turístic que uneix la capital lleidatana amb el Prepirineu, la
visita a la Serra del Montsec, un dels llocs del món en què
millor es veuen les estrelles per la qualitat del seu cel i la
protecció contra la contaminació lumínica o la pràctica de
tot tipus d’esports de muntanya, fan del territori una zona
important a tenir en compte a l’hora d’organitzar qualsevol
event en el turisme de negocis.
El ric patrimoni monumental, encapçalat pel llegat romànic, que té el seu màxim exponent en el conjunt d’esglésies
de la Vall de Boí declarades Patrimoni de la Humanitat l’any
2000, el fan un destí cultural especialment atractiu. El Parc
Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici —l’únic
parc nacional de Catalunya—, són un dels espais naturals
per excel·lència del Pirineu lleidatà amb més de 200 llacs dignes de ser explorats i que s’estenen per les comarques del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran.
La zona del pla de Lleida ofereix uns paisatges tranquils,
sobris en alguns casos i fèrtils en altres, decorats amb oliveres
centenàries, arbres fruiters i terres de cultiu. Hi destaquen
paratges espectaculars com l’Estany d’Ivars i Vila-sana, amb
126 hectàrees inundades, una de les zones de lleure i d’interès turístic més importants de l’interior de Catalunya, o
l’Aiguabarreig del Segre, el Cinca i l’Ebre.

Si alguna cosa caracteritza la gastronomia de les Terres
de Lleida és la seva gran diversitat i riquesa de productes i
unes característiques culinàries molt diferents, segons que
es tracti de la cuina dels Pirineus, dels Prepirineus o de la
plana de Lleida. L’aprofitament d’aquesta matèria primera
que la terra i l’entorn ofereix ha fet que la gastronomia lleidatana sigui un punt de referència obligat per als amants de
la bona cuina i del bon menjar. El bolets, els cargols, l’oli amb
denominació d’origen les Garrigues, o el vi també amb D.O.
pròpia Costers del Segre. són alguns exemples d’aquesta riquesa gastronòmica.
La Vall Atlàntica

La Val d’Aran, amb una superfície total de 633,46 km², es troba en ple centre dels Pirineus. La seva situació privilegiada la
converteix en l’única vall atlàntica de la serralada espanyola.
La zona, a més, convida a gaudir d’un merescut descans amb
les seves 14.000 places d’allotjament amb quatre hotels de 5
estrelles, vuit de 4 estrelles i dos paradors de turisme, i les
Termes Baronía a Les o els Banhs d’Arties, el balneari més alt
d’Europa ( www.banhsdetredos.com ).
Tir amb arc, escalada, hípica, trineu, el Nordic Walking, o
anada en trineu, són algunes de les experiències que, a més
de l’esquí a les pistes de Baqueira Beret, es poden fer enmig
de l’espectacular entorn natural que ofereix la Vall d’Aran
( visitvalldaran.com ). L’olla aranesa, els embotits i patés, el
cassis (licor de groselles) o el caviar nacarii són algunes de les
especialitats de la rica i personal cuina aranesa.

Hotels recomanats
Hotel Domus Selecta San Roc

HOTEL LA PLETA · BAQUEIRA

Edifici modernista, amb 30 habitacions i quatre sales de convencions | Placa Sant Roc, S/n, 25280, Solsona, Lleida; Tel : +34 902 515 555

De la cadena Rafaelhoteles, compta amb 68 habitacions i una sala
de reunions per a 70 persones | Ctra. Baqueira a Beret, s/n. 25598,
Baqueira. Lleida, T :+34 973 645 550, M :lapleta@rafaelhoteles.com

HOTEL MELIÀ ROYAL TANAU - 5 estrellas (*****)
Es un hotel petit i exclusiu, amb tansols 30 habitacions, situat en
ple Pirineu. | Tanau 1700, Tel : 973 644446

HOTEL VAL DE NEU - 5 estrellas (*****)
Amb 120 habitacions, està situat a la cota 1500 | Carrer Perimetrau s/n
cota 1500, Tel : 973 635000

HOTEL AC BAQUEIRA - 5 estrellas (*****)
Amb 102 habitacions, es un espai de nova construcció, a 50 metres
de pistes | Avda. Perimetrea s/n Urb Val de Ruda 1500, Tel : 973 645961,
acbaqueira@ac-hotels.com
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XAVIER TRIAS ALCALDE DE BARCELONA

La ciutat que mai
decep

Barcelona és una destinació internacional de referència gràcies a l ’excel·lent posicionament de la seva marca i una àmplia oferta en
àmbits tan diversos com la cultura, l’arquitectura, la gastronomia, l’esport, el comerç, l’educació o els congressos i convencions, entre
d’altres. També disposa d’unes infraestructures de primer nivell, com l’aeroport, el port i l’alta velocitat, així com una oferta d’allotjament, comerç i restauració diversificada i de qualitat.
La nostra ciutat és un excel·lent destinació turística. Som una capital que
no decep mai als visitants. Barcelona
és una ciutat de cultura, coneixement,
creativitat, innovació i benestar. La realitat està a l’altura de la marca de ciutat que promovem, i això és mèrit dels
ciutadans i de totes les institucions que
treballem juntes per aconseguir-ho.
Barcelona vol seguir consolidant el
seu model de turisme sostenible i responsable basat en la col·laboració publico-privada, que ha estat guardonat
amb el premi Biosphere per part de
la UNESCO. En aquest sentit, ja estem
desplegant els Plans de Turisme de Districte per afavorir la desconcentració
de l’activitat turística i perquè tots els
barris de la ciutat puguin posar en valor
els seus llocs d’interès.
El mirador del Turó de la Rovira o
el castell de Torre Baró són magnífics
exemples d’aquests nous atractius turístics. També hem millorat la qualitat
de les visites al Parc Güell o al Castell
de Montjuïc, optimitzant la seva gestió
i racionalitzant el seu accés. Entre els
nous projectes emblemàtics de la ciutat cal destacar la inauguració del Born

Centre Cultural, que en només sis mesos ja han visitat un milió de persones,
la remodelació del Recinte Modernista
de Sant Pau, o la transformació urba-

nística de la plaça de les Glòries, que es
convertirà en un nou parc central urbà i
metropolità. Des del sector privat també s’està ampliant l’oferta turística, amb
nous espais, com la Torre Bellesguard,
i en un futur la casa Vicens, ambdues

d’Antoni Gaudí, o la torre Agbar, de
l’arquitecte francès Jean Nouvel.
Al seu torn, estem promocionant
l’agenda d’activitats i esdeveniments
d’interès per als visitants amb accions
de difusió internacional com, per
exemple, la gran celebració de Cap
d’Any, que organitzem a l’avinguda Maria Cristina, per situar Barcelona com a
ciutat turística de referència també en
el període nadalenc.
Barcelona té una estratègia de marca i de promoció internacional molt
ben definida. Les accions de promoció turística es duen a terme establint
importants sinergies amb altres àmbits
en els quals destaca la ciutat, com la
innovació, el coneixement i les noves
tecnologies, amb l’objectiu d’enfortir
la marca. Així mateix, des del Consorci de Turisme de Barcelona s’impulsen anualment una mitjana de 450
accions de promoció. Tenim l’objectiu
compartit d’incrementar, reforçant els
principals mercats emissors, i el nostre compromís és el de treballar també
en països amb creixent capacitat, com
Rússia, els països del Golf i la resta
d’economies emergents.

