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Turisme de Catalunya patrocina la
competició de triatló d’àmbit
internacional Challenge Costa de
Barcelona-Maresme

 Turisme de Catalunya dóna suport a aquest esdeveniment
com a part de la seva estratègia de promoció del turisme
esportiu.

Dimecres, 30 de setembre de 2009— Turisme de Catalunya patrocina el
Challenge Costa de Barcelona-Maresme, la competició de triatló més important a
nivell internacional que se celebra el proper 4 d’octubre, amb seu a Calella.

Avui s’ha fet la presentació oficial d’aquest esdeveniment esportiu que ha comptat
amb la participació del director de Turisme de Catalunya, Ignasi de Delàs; el
president del Consell Comarcal del Maresme, Josep Jo; el president del Consorci
de Promoció Turística del Maresme i alcalde de Calella, Josep Maria Juhé; i el
director general del grup Evolution, Roberto Mondéjar.

El grup Evolution-Evolution Race 2010 és l’organitzador esportiu d’aquesta
competició en què participen prop de 2.000 atletes d’arreu del món. El director de
Turisme de Catalunya ha explicat que “el Challenge Costa de Barcelona-
Maresme suposa una oportunitat per posicionar la marca turística Catalunya
en el mapa internacional del turisme esportiu”.

A més del patrocini de la competició, Turisme de Catalunya ha organitzat un viatge
de premsa amb vuit mitjans especialitzats de França, Regne Unit, Països Nòrdics i
Alemanya que, a més de seguir el Challenge Costa de Barcelona-Maresme,
visitaran altres Destinacions de Turisme Esportiu i equipaments esportius de
Catalunya.

Catalunya, destinació de turisme esportiu

Turisme de Catalunya dóna suport a aquest esdeveniment que mostra la qualitat
de l’oferta turística catalana en matèria esportiva. En aquest sentit, Turisme de
Catalunya ha creat la marca d’especialització Destinació de Turisme Esportiu
(DTE) que reconeix aquells municipis que, com Calella, es distingeixen per oferir



Generalitat de Catalunya
Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa
Oficina de Premsa

 Comunicat de premsa 

2

uns recursos i serveis de qualitat dirigits a esportistes d’elit, professionals,
amateurs i turistes que vulguin practicar activitats esportives.

Les DTE compleixen uns requisits esportius estàndards generals, com ara
disposar d’instal·lacions de qualitat per a la pràctica de diferents esports, i també
d’específics per a les modalitats esportives en què està especialitzada la
destinació.

La certificació de Destinació de Turisme Esportiu s’atorga per a un esport
determinat, no de forma genèrica. Els municipis que opten a ser una DTE es
poden certificar en 1, 2 o fins a 13 esports, i per rebre la certificació també han de
complir uns requisits mínims pel que fa als serveis turístics.

Actualment hi ha vuit DTE certificades a Catalunya:

Costa de Barcelona-Maresme

- Santa Susanna: BTT, ciclisme, futbol, vela lleugera i esports col·lectius.

- Calella: futbol, natació, running triatló i atletisme.

Costa Brava

- Banyoles-Pla de l’Estany: rem i piragüisme en aigües tranquil·les, ciclisme, BTT,

natació, running i triatló.

- Castelló d’Empúries-Empuriabrava: paracaigudisme i futbol.

- Lloret de Mar: ciclisme, futbol, atletisme i esports col·lectius.

Pirineus

- Sort: piragüisme en aigües braves, futbol i esports col·lectius.

- La Seu d’Urgell: BTT, futbol, piragüisme en aigües braves i esports col·lectius.

- Val d’Aran: alta muntanya / alpine running i futbol.

Els municipis d’Amposta (Terres de l’Ebre), Cambrils (Costa Daurada),
Castelldefels (Costa de Garraf) i Blanes (Costa Brava) estan en procés de
certificació.


