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El Centre d’Acollida Turística (CAT) de 
Sallent, dedicat a la industrialització, 
entrarà en funcionament en un any 
 

• El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, J osep 
Huguet, acompanyat del director dels serveis territ orials del 
Departament a la Catalunya Central, Josep Maria Pal au, i de 
l’alcalde de Sallent, Jordi Moltó, ha visitat avui les obres 
d’aquest futur CAT emplaçat al barri de la Botjosa i que té 
per objectiu valoritzar el territori i ampliar l’of erta turística de 
les comarques de la Catalunya Central.  

 
• A més del CAT de Sallent, el Departament també ha p osat 

en marxa durant aquest primer trimestre de 2009 la 
construcció dels futurs Centres d’Acollida Turístic a (CATs) 
de Tortosa, Ripoll i Vilajuïga. 

 
Divendres, 27 de març de 2009.- El Centre d’Acollida Turística (CAT) de Sallent, 
dedicat a la industrialització i l’obrerisme, entrarà en funcionament a principis de 
2010. El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, 
acompanyat del director dels serveis territorials del Departament a la Catalunya 
Central, Josep Maria Palau, i l’alcalde de Sallent, Jordi Moltó, ha visitat avui les 
obres d’aquest futur CAT que té per objectiu valoritzar el territori i ampliar l’oferta 
turística de les comarques de la Catalunya Central. A la visita també hi ha assistit  
el director de Món Sant Benet i membre de la Junta del Gremi d’Hostaleria i 
Turisme del Bages, Daniel Badenas, i la consellera de Turisme del Consell 
Comarcal Mirella Cortès. 
 
El Centre d’Acollida Turítica (CAT) de Sallent que s’emplaça al terreny de l’antic 
Camp de Futbol, a l’entrada del barri de la Botjosa, es dedicarà a l’explicació de la 
industrialització catalana i a l’aparició de l'obrerisme. La vila de Sallent se situa al 
centre mateix de la vall del Llobregat, punt neuràlgic de la industrialització 
catalana moderna. És per això que el CAT esdevé porta d’entrada a la variada 
oferta de turisme industrial existent a tota la conca del Llobregat. Aquest CAT 
està integrat en la xarxa de CAT impulsada pel Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa que disposarà d’onze centres a tot Catalunya. 
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El projecte de la xarxa de CAT de Catalunya s’emmarca en el Pla de 
Dinamització de Productes Turístics de la Xarxa de Centres d’Acollida Turística 
de Catalunya (2007-2010), i està impulsat a parts iguals, pel Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i 
l’Associació d’Ens Locals de la Xarxa de CAT.  
 
A més del CAT de Sallent,  també durant aquest primer trimestre de 2009, s’ han 
posat en marxa les obres dels futurs Centres d’Acollida Turística (CATs) de 
Tortosa, Ripoll i Vilajuïga. En els propers mesos s’inaugurarà el CAT de Teià, que 
actua com a model pilot de la xarxa CAT. 

 
 


