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Turisme de Catalunya organitza una 
macrojornada comercial entre empreses 
catalanes i turoperadors europeus 
especialitzats en cultura i gastronomia 
 
•••• Més de 60 empreses catalanes i uns 50 operadors tu rístics 
d’arreu d’Europa participen en aquest workshop, que  tindrà lloc el 
proper dijous, 7 de maig, al Palau de Congressos de  Girona. 
 
Dimarts, 5 de maig de 2009. — Turisme de Catalunya ha organitzat una 
macrojornada comercial entre empreses catalanes amb producte turístic vinculat a 
la Cultura i la Gastronomia i turoperadors. El workshop tindrà lloc el proper dijous, 
7 de maig, al Palau de Congressos de Girona. L’objectiu d’aquesta acció és 
facilitar a les empreses catalanes, en una situació d’especial crisi com l’actual, la 
possibilitat de promocionar els seus productes entre els operadors turístics 
internacionals. 
 
En aquest workshop hi participaran 60 empreses catalanes i 50 operadors turístics 
procedents d’arreu d’Europa. Durant la jornada, els empresaris tindran l’oportunitat 
de vendre la seva oferta turística als turoperadors, mitjançant les entrevistes 
agendades prèviament.  

Per altra banda, el operadors desplaçats a Catalunya han començat avui diversos 
viatges de familiarització per tal conèixer de prop la diversitat de l’oferta turística 
catalana, prèviament a la jornada comercial. En aquest sentit, se’ls ha donat la 
possibilitat de conèixer Catalunya des d’un dels següents cinc punts de vista: El 
Turisme religiós i les rutes dels Pirineus; El Romànic, patrimoni de la humanitat; 
City breaks culturals i Rutes del cava; Terres de l’Ebre, la intersecció medieval de 
tres cultures, la cristiana, la jueva i la musulmana; i El triangle dalinià. També 
tenen programada una visita per les ciutats de Barcelona i Girona. 

L’espai escollit per realitzar la jornada comercial ha estat l’Auditori-Palau de 
Congressos de Girona, un equipament de recent construcció - inaugurat fa dos 
anys- , de més de 10.000m2, amb un disseny innovador, i que conté diverses 
sales i espais polivalents pensats per acollir un ampli ventall d’esdeveniments. 

El workshop entre empreses catalanes i operadors tu rístics del 7 de maig a 
l’Auditori-Palau de Congressos de Girona és de carà cter reservat. El subdirector de 
Turisme de Catalunya atendrà als mitjans interessat s en assistir-hi i que ho 
sol·licitin prèviament. Tel. 934849886  


