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El conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, Josep Huguet, aposta per la 
identitat com a motor del turisme del 
segle XXI 

 
• El conseller Huguet, acompanyat del director dels serveis 

territorials del DIUE a Girona, David Mascort, ho ha dit en el 
transcurs d’una visita a les obres de construcció del CAT de 
Puigcerdà, dedicat al Tractat dels Pirineus, que s’inaugurarà 
el 2010.  

• Els CATs són productes turístics creats al voltant de punts 
d’interès concrets de caràcter històric, paisatgístic o 
cultural que giren al voltant d’un episodi clau de la història 
de Catalunya. 

• A Llívia, el conseller ha avançat que s’hi ubicarà un punt 
d’interpretació al voltant dels comtes de La Cerdanya que 
formarà part de les rutes nacionals de l’Abat Oliba i el 
Pirineu Comtal. 

   
Divendres, 9 d’octubre de 2009.- El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Josep Huguet, ha visitat avui les obres de construcció del Centre d’Acollida 
Turística (CAT) de Puigcerdà, que girarà al voltant del Tractat dels Pirineus. El 
conseller ha mostrat la seva confiança en què aquest centre, que forma part de la 
xarxa que actualment consta de deu CATs, estigui enllestit abans de l’estiu de 
2010. Recentment, el juny passat, es va inaugurar el CAT de Teià, dedicat a la 
producció de vi a la Catalunya romana, sent el primer de la xarxa que ha entrat en 
funcionament. Pel que fa al procés de implantació dels CAT i el seu potencial com 
a atractiu turístic, Huguet ha subratllat que “cal fer servir la identitat 
desacomplexadament com a motor del turisme del segle XXI”. 
 
En el transcurs de la visita, el conseller ha dit que el Departament està estudiant la 
possibilitat de crear-ne de nous i ha posat com exemple l’obertura d’un CAT 
dedicat a la gastronomia que podria ubicar-se al Baix Empordà, a Palafrugell. 
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D’altra banda, el conseller ha visitat el municipi de Llívia, on ha anunciat que 
properament s’hi ubicarà un punt d’interpretació que girarà al voltant dels comtes 
de La Cerdanya i que permetrà incloure’l en les rutes nacionals de l’Abat Oliba i el 
Pirineu Comtal. La iniciativa “Abat Oliba, fundador d’Europa” contempla la creació 
d’una ruta turística i cultural que té com a fil conductor la vida d’Oliba i que uneix el 
tram entre el monestir de Montserrat  i el de Sant Miquel de Cuixà, passant  per 
altres monuments històrics de les poblacions de Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses o Vic.  
 
La ruta del Pirineu Comtal, per la seva banda, transcorre per onze antics comtats 
que han format part de la història del naixement de Catalunya i posa en valor el 
patrimoni cultural, natural i històric dels territoris que travessa. 
 
El conseller Huguet ha visitat també el municipi d’Alp, on ha inaugurat l’Oficina de 
Turisme i s’ha interessat per conèixer de primera mà el projecte senders (4x4). A 
la tarda, Huguet finalitzarà la jornada a l’estació de La Molina, on visitarà els 
emplaçaments del Campionat del Món de Snowboard.  
 
La xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya 
 
La creació de la xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya s’emmarca  en 
el Pla Estratègic de turisme a Catalunya 2005-2010. L’objectiu d’aquests nous 
equipaments turístics és atendre les necessitats del viatger, orientar la demanda 
del turista i visitant i millorar el coneixement i la comprensió de Catalunya, com 
també dels seus principals actius turístics. D’aquesta manera els CATs prestaran 
serveis en la doble vessant de proporcionar informació turística i de donar a 
conèixer els actius del patrimoni integral de Catalunya com a destinació turística 
de qualitat. Cada un dels CAT que conforma la xarxa gira entorn un fet, 
personatge o aspecte per a donar a conèixer Catalunya. 
 
La xarza de CATs  està formada per 10 ajuntaments: de Berga, Cervera, Les, 
Montblanc, Puigcerdà, Ripoll, Sallent, Tortosa i Vilajuïga agrupats en l’Associació 
d’Ens Locals de la Xarxa de Centres d’Acollida Turística (AELXCAT). A més  
també formarà part de la Xarxa l’Ajuntament de Teià . 

Els CATs s’ubiquen en indrets geogràfics singulars i s’articulen en xarxa, de 
manera que el visitant podrà obtenir una completa visió paisatgística, històrica i 
cultural tant a nivell local com a escala general de Catalunya. Pel que fa a la seva 
imatge física, s’instal·len en mòduls de nova creació. Espais prefabricats que són 
fàcilment identificables i tenen una potent imatge exterior corporativa. D’altra 
banda, una de les prioritats és que estiguin situats en indrets de fàcil accés. Els 
CATs s’estan construint seguint criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient 
i estan integrants en el medi local que els acull.  

 


