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Roses, Blanes i Castelldefels obtenen a 
FITUR certificacions d’especialització 
turística 
 

 En el marc de la Fira Internacional del Turisme (FITUR), 
l’Agència Catalana de Turisme ha lliurat a Roses la 
destinació de Turisme Familiar (DTF) i Castelldefels i Blanes  
han obtingut la certificació de Destinació de Turisme 
Esportiu (DTE). 

 Catalunya, actualment, compta ja amb 10 Destinacions de 
Turisme Familiar i 10 Destinacions de Turisme Esportiu. 

 
Dijous, 21 de gener de 2010.- El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Josep Huguet, ha lliurat a l’alcaldessa de Roses, Magda Casamitjana, la nova 
certificació del municipi com a Destinació de Turisme Familiar (DTF), i a l’alcalde 
de Castelldefels, Joan Sau, la certificació com a Destinació de Turisme Esportiu 
(DTE). Per la seva banda, el Director General de Turisme, Joan Carles Vilalta, ha 
estat l’encarregat de lliurar l’alcalde de Blanes, Josep Trias, la certificació DTE al 
seu municipi. Aquests actes han tingut lloc en el marc de la Fira Internacional del 
Turisme (FITUR) que se celebra a Madrid. 
 
Roses s’incorpora a les Destinacions de Turisme Familiar de Catalunya amb un 
15% de la seva oferta certificada i posteriorment anirà augmentant. Cal recordar 
que el 60% dels turistes que visiten Catalunya són famílies, i amb aquesta nova 
incorporació, Catalunya compta ja amb 10 Destinacions de Turisme Familiar: 
Roses, Blanes, i Torroella de Montgrí-L’Estartit, a la Costa Brava; Calella, Malgrat 
de Mar, Santa Susanna i Pineda de Mar, a Costa de Barcelona Maresme; i 
Calafell, Cambrils, i Salou, a la Costa Daurada. 

D’altra banda, Blanes a la Costa Brava obté la certificació de Destinació de 
Turisme Esportiu en les modalitats d’esports col.lectius, vela i futbol. En aquest 
sentit Blanes compta amb la Nova Ciutat Esportiva, un complex que ocupa una 
extensió de 60.000m2 i que permetrà la pràctica de 30 esports diferents. Es tracta 
d’una de les instal.lacions esportives més grans de Catalunya, juntament amb el 
CAR de Sant Cugat i el Palau Sant Jordi de Barcelona, i està previst que 
s’inauguri durant el primer trimestre de 2010. 
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Finalment, Castelldefels ha obtingut la certificació DTE en les modalitats de rem, 
piragüisme, tennis i futbol. És la primera vegada que un municipi obté la 
certificació en la modalitat de tennis, de la qual Castelldefels compta amb una gran 
tradició i amb uns centres de referència: Club de Tennis Andrés Gimeno i Club de 
Tennis Castelldefels. També pel que fa al piragüisme, cal recordar que 
Castelldefels compta amb una instal.lació emblemàtica per a la pràctica d’aquest 
esport: el Canal Olímpic. 
 
Amb la incorporació de Blanes (Costa Brava) i Castelldefels (Costa del Garraf) 
Catalunya també compta amb 10 Destinacions de Turisme Esportiu. A més 
d’aquests, els muncipis catalans certificats amb la marca DTE són: Castelló 
d’Empúries-Empuriabrava, Banyoles-Pla de l’Estany, i Lloret de Mar, a la Costa 
Brava; Calella i Santa Susanna, a Costa de Barcelona Maresme; i La Seu d’Urgell, 
Sort i Val d’Aran, als Pirineus. 
 


