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Dubai aplicarà el model de Catalunya per 
impulsar el turisme de creuers al Golf 
Pèrsic  i a l’Índic 
 

• Així ho ha anunciat el director executiu del Dubai Tourism 
Authority, Hamad Mohammed, després de la reunió 
mantinguda amb el conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, Josep Huguet, en el darrer dia de la missió 
institucional i empresarial als Emirats Àrabs. 

  
• Una delegació d’aquest organisme visitarà pròximament 

Barcelona per conèixer de primera mà els seus actius, 
entrevistar-se amb l’autoritat portuària i concretar un acord de 
col·laboració de promoció mútua amb Catalunya.  

 
• D’altra banda, Catalunya ha obert línies de cooperació amb el 

Comitè Olímpic dels Emirats Àrabs per acollir stages 
d’esportistes d’elit. La intenció és que col·lectius específics 
de professionals de  l’esport, clubs o federacions, puguin 
utilitzar les infraestructures i els serveis que ofereix Catalunya 
per fer competicions o stages d’estiu, quan les temperatures 
els obliguen a marxar a l’estranger. 

 
 
Dilluns, 24 de novembre del 2008.— Dubai aplicarà el model de Catalunya per 
impulsar el turisme de creuers al Golf Pèrsic i l’Índic. Així ho ha anunciat el director 
executiu del Dubai Tourism Authority —organisme de promoció turística de Dubai–, 
Hamad Mohammed, després de la reunió mantinguda amb el conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa, Josep Huguet, i amb el director de Turisme de Catalunya, 
Ignasi de Delàs, en el darrer dia de la missió institucional i empresarial de cinc dies 
als Emirats Àrabs. 

  
Una delegació d’aquest organisme visitarà pròximament Barcelona per conèixer de 
primera mà el seus actius, per entrevistar-se amb l’autoritat portuària i per concretar 
un acord de col·laboració de promoció mútua amb Catalunya. L’acord aniria en la 
línia del que s’està treballant amb el port de Shangai, a la Xina, per impulsar el 
turisme de creuers a l’Extrem Orient.  
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Pel que fa a infraestructures marítimes, Dubai –estratègicament situat entre Àfrica i 
Europa— projecta la construcció d’una gran terminal de creuers. Així mateix, les 
autoritats dels Emirats també s’han mostrat interessades en el transport marítim de 
mercaderies i en aquest sentit, estan treballant conjuntament amb el Port de 
Tarragona. Responsables de l’autoritat portuària de Tarragona han participat en la 
missió per entrevistar-se amb els seu partner, DP World (DUbai Port World).  
 
El Departament de Turisme de Dubai —de qui depèn el Dubai Tourism Authority— 
està molt interessat a potenciar les connexions amb Catalunya, tant marítimes com 
aèries i ha expressat la seva perplexitat per la falta d’una connexió aèria directa 
entre Dubai i Barcelona, sumant-se a la reclamació que fa el sector català i el mateix 
govern de la Generalitat.  
 
Catalunya obre línies de cooperació amb el Comitè Olímpic dels Emirats Àrabs 
per acollir stages d’esportistes d’elit  
 
La missió institucional ha obert altres línies de cooperació i intercanvi entre 
Catalunya i els Emirats Àrabs en l’àmbit turístic. La consolidada tradició esportiva 
catalana i l’alt nivell de les instal·lacions situen Catalunya com una destinació molt 
atractiva pel que fa al turisme vinculat a esdeveniments esportius, no només per a 
aficionats sinó també per a esportistes professionals. 
 
Segons el director de Turisme de Catalunya, Ignasi de Delàs,  la intenció és adreçar-
se “no només als turistes que venen a veure un esdeveniment esport, que 
també és el cas, sinó a turistes que escullen Catalunya per practicar un 
esport”. En aquest sentit, Catalunya ha obert línies de cooperació amb el Comitè 
Olímpic dels Emirats Àrabs perquè col·lectius específics de professionals de  
l’esport, clubs o federacions, puguin utilitzar les infraestructures i els serveis per fer 
competicions o stages esportius.  
 
Com a valor afegit, Catalunya disposa d’una àmplia oferta sanitària en medicina 
esportiva de primer nivell internacional, per això fa anys que és una destinació de 
referència.  
 
En aquest sentit, el president de Barcelona Centre Mèdic (BCM), Jaume Tort —
també present a la missió i assistent a la reunió amb el Comitè Olímpic dels Emirats 
Àrabs— ha assenyalat que “Barcelona  té unitats mèdiques i assistencials de 
gran qualitat i prestigi mundial, a més d’oferir la gamma més completa de 
productes sanitaris, des de la prevenció, fins a l’aplicació de tractaments o la 
rehabilitació”.  
 
BCM ofereix serveis d'atenció mèdica integral de màxima qualitat a través dels 
millors especialistes a través dels 23 centres assistencials més ben acreditats i de 
més prestigi de Barcelona,  les 8 clíniques generals, els 8 centres especialitzats i els 
4 centres de proves diagnòstiques que estan sota el seu paraigües.  
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Formen part de BCM, els següents centres: Clínica Teknon, Clínica CIMA, Clínica 
Corachán, Clínica FIATC, Hospital Plató, Clínica Quirón, Clínica Sagrada Família, 
Clínica Tres Torres, Centre d'oftalmologia Barraquer, Centre cardiovascular Sant 
Jordi, Clínica de cirurgia plàstica Planas, Institut d'otologia García-Igáñez, Centre 
odontològic Mirave, Fundació IMOR-Institut Mèdic Onco-Radioterapia, Institut 
d'urologia Fundació Puigvert, CETIR Centre Mèdic, CRC corporació sanitària, 
Laboratori d'anàlisis Dr. Echevarne, Laboratori d'anàlisis Sabater-Tobella, Clínica 
Baviera, Hospital Sant Joan de Déu, Clínica Aparicio, Institut Mediterrani 
d'Odontologia i Implatologia IMOI.  
 
 
 
 


