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Turisme de Catalunya atorgarà 8 beques 
per tal de reforçar la tasca de promoció 
turística a l’estranger 
 

 
• Els beneficiaris de les beques es destinaran a França, 

Benelux, Regne Unit, Itàlia i Madrid, i duran a terme accions 
de promoció i comercialització turístiques, investigació de 
mercats i  suport empresarial 

 
 
Dimecres, 29 d’octubre de 2008.-  Turisme de Catalunya ha convocat un procés 
selectiu per a la concessió de 8 beques a l’estranger, destinades a la investigació 
de mercats, accions de promoció i comercialització turístiques i suport 
empresarial. La destinació dels beneficiaris de les beques seran els Centres de 
Promoció (CPT) de Turisme de Catalunya a països europeus com França (1 beca 
a Perpinyà), Regne Unit (2 beques a Londres), Itàlia (1 beca a Milà) i Benelux (3 
beques a Brussel·les), i també s’atorgarà 1 beca destinada al Punt d’Informació 
Turística de Catalunya a Madrid. 

La concessió d’aquestes beques que atorga Turisme de Catalunya té un doble 
objectiu: formar nous professionals turístics en el coneixement de la marca 
“Catalunya”, així com proporcionar-los una experiència que els ajudi a donar 
resposta a les noves necessitats d’un sector canviant i dinàmic. Aquesta és la 12a 
promoció de becaris que impulsa Turisme de Catalunya, i fins ara ja  han gaudit 
d’aquestes beques un total de 111 titulats universitaris. 

Per accedir a la convocatòria cal posseir una titulació universitària oficial de grau 
mitjà o superior (diplomats o llicenciats), conèixer l’idioma oficial del país 
destinatari, així com no tenir més de 30 anys, entre d’altres requisits. 

Turisme de Catalunya atorgarà un màxim de 8 beques amb una durada de 14 
mesos cadascuna, i amb la possibilitat d’una pròrroga de 12 mesos més. La 
dotació econòmica dependrà de la destinació i anirà entre els 17.500€ i els 
26.530€. Els candidats tenen fins el 7 de novembre de 2008 per presentar les 
seves sol·licituds, d’acord amb els criteris especificats al DOGC núm. 5240 –
21/10/2008. 

 
Més informació: www.catalunyaturisme.com  


