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El conseller Huguet acorda fer cursos 
online sobre Catalunya per a operadors 
turístics xinesos a través de la UOC  
 

• El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, J osep Huguet, ha 
tancat avui a Hong Kong, en el darrer dia de la mis sió institucional a la 
Xina, un acord de promoció turística mútua amb Turi sme de Guangdong. 
L’acord impulsat per Turisme de Catalunya preveu, e ntre d’altres, cursos 
per conèixer la realitat catalana a través de la Un iversitat Oberta de 
Catalunya (UOC). 

 
• En l’àmbit universitari hi ha hagut contactes amb r esponsables de la 

Universitat d’Estudis Estrangers de Beijing i de la  Universitat Xina de 
Hong Kong amb l’objectiu de promoure intercanvis d’ estudiants de 
postgrau i màster i, en alguns casos, de professora t en àmbits com 
l’aprenentatge de la llengua , la cultura i l’econo mia xinesa. 

 
 

• Pel que fa a la indústria, la delegació catalana ha  pogut comprovar el 
bon funcionament de les noves oficines de l’àrea d’ aterratge de Cixi, 
impulsada per la Cambra de Comerç de Sabadell amb e l suport 
d’ACC1Ó, on s’han detectat oportunitats pel sector turístic i d’oci de 
Catalunya. El polígon industrial d’Eurocity té 13 e mpreses catalanes, la 
major concentració del món de pimes catalanes a l’e stranger.   

 
Divendres, 17 d’octubre de 2008.- Amb l’objectiu de captar més turistes xinesos a 
Catalunya i davant les oportunitats de futur que ofereix un mercat que al 2020 
preveu emetre 100 milions de turistes, la delegació catalana ha tancat avui a Hong 
Kong un acord de promoció mútua amb els responsables de Turisme de  
Guangdong, la província amb la renda per càpita més alta de la Xina amb 80 milions 
d’habitants.  
 
L’acord inclou una quinzena de compromisos, entre els quals destaca la creació d’un 
curs online sobre Catalunya per a operadors, guies i agències de viatges d’aquesta 
província xinesa, a través de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i en 
col·laboració amb la Universitat de Guangzhou, capital de Guangdong, que ha 
col·laborat en editar la primera guia de Catalunya en xinès.  El curs, que serà gratuït 
i s’impartirà en xinès mandarí, premiarà els alumnes amb millors notes amb un 
viatge de familiarització per conèixer Catalunya. Els detalls d’aquesta iniciativa els 
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concretarà la rectora de la UOC, Imma Tobella, de viatge precisament també 
aquests dies a Hong Kong. 
 
Segons el conseller Huguet, “es tracte d’un projecte pilot innovador impulsat p er 
Turisme de Catalunya que ens plantegem estendre a d ’altres mercats com 
Brasil” . L’objectiu de l’acord és “captar segments de població de classe alta que 
comencen a viatjar a Europa, que ja coneixen ciutat s com Londres i Paris, però 
els falta Barcelona, tot i que les consultes sobre la capital catalana s’han 
disparat en poc temps, segons ens indiquen els tour operadors. D’aquí a poc, la 
classe mitjana xinesa s’afegirà a viatjar a fora, i  nosaltres hem d’aconseguir 
estar a primera divisió, hem d’estar entre les seve s destinacions preferents ”. 
 
L’acord també inclou la participació mútua en fires de promoció. En aquest sentit 
Turisme de Guangdong s’ha compromès a participar a la propera edició del Saló 
Internacional de Turisme de Catalunya (SITC). D’altres compromisos són organitzar 
una trobada entre operadors turístics xinesos i el sector turístic català, l’organització 
de viatges de familiarització a Catalunya per a mitjans de comunicació xinesos o la 
utilització dels espais del Palau Robert de  Barcelona per fer una exposició de la 
província xinesa. 
 
Xina i Catalunya comparteixen interès en l'intercan vi d'estudiants universitaris  
 
En l’àmbit universitari hi ha hagut contactes amb els responsables de la Universitat 
d’Estudis Estrangers de Beijing i de la Universitat Xina de Hong Kong amb l’objectiu 
de promoure intercanvis d’estudiants de postgrau i màster i, en alguns casos, de 
professorat en àmbits com l’aprenentatge de la llengua i la cultura xinesa i també 
l’economia. “Les universitats xineses s’han mostrat molt intere ssades en el 
nivell de recerca de Catalunya, valorant la capacit ació de les seves universitats 
i centres de recerca amb qui s’espera poder estudia r col·laboracions futures, 
per exemple en l’àmbit de la biotecnologia i la inf ormàtica” , segons ha explicat 
el director de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Joan Comella.  
 
Huguet veu oportunitats de negoci pel sector turíst ic i d’oci català a la zona de 
Xangai   
 
Durant la visita a la província de Zheijiang, la quarta econòmicament més forta de la 
Xina, tant en termes de producció com de renda per càpita, el conseller Huguet ha 
detectat possibilitats de negocis pel sector turístic i d’oci català a la nova zona de la 
badia de Hangzhou que ocupa 120 km2 i que a banda de la zona industrial, projecta 
una zona de serveis i una altra d’oci. “Els xinesos, a diferència de nosaltres, 
tenen poca experiència en aquest sector per això in formaré hotelers, 
responsables d’àrees temàtiques, restauradors i bot iguers de les possibilitats 
que ofereix la zona i els emplaçaré a venir a una m issió empresarial per 
estudiar com entrar en aquest mercat” , ha dit el conseller Huguet durant una 
reunió amb els responsables de la zona. 
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La part industrial d’aquesta zona és on està ubicada l’àrea d’aterratge de Cixi, 
promoguda per la Cambra de Comerç de Sabadell amb el suport d’ACC1Ó. El 
conseller Huguet, acompanyat de la directora general d’ACC1Ó, Carme Botifoll,  han 
visitat les noves oficines i algunes de les 13 empreses catalanes instal·lades al 
polígon industrial d’Eurocity, la major concentració del món de pimes catalanes a 
l’estranger.  
 
“Projectes com el Hang Zhou Bay New Zone estan donan t bons resultats, 
alhora que estan propiciant un apropament entre les  nostres relacions i són 
una bona mostra de col·laboració entre govern i ins titucions per ser més 
competitius obrint-nos a mercats externs”.  Durant la visita, Huguet ha animant 
les empreses catalanes amb plans d’expansió internacional a fixar-se en Cixi. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


