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Turisme de Catalunya participa a la MITT 
de Moscou, una de les principals fires de 
turisme del món  
 
 

• Coincidint amb el 15è aniversari d’obertura del Cen tre de 
Promoció Turística de Moscou, novament Catalunya se rà 
present a la fira MITT, que se celebra del 19 al 22  de març a 
la capital russa, amb un estand de 400 metres quadr ats que 
aplega l’oferta turística catalana.  

 
• El director general de Turisme, Joan Carles Vilalta , 

inaugurarà demà l’estand de Catalunya a la fira MIT T de 
Moscou i presidirà els actes de celebració del 15è aniversari 
de la representació turística catalana als Països d e l’Est.  

 
 
Dimarts, 18 de març de 2008.— El director general de Turisme, Joan Carles 
Vilalta, inaugura demà a Moscou l’estand de Catalunya a la fira internacional de 
turisme MITT. Del 19 al 22 de març la capital russa acull una de les principals cites 
internacionals del sector turístic i Catalunya participa amb un estand de 400 m2 
que aplega l’oferta turística catalana. 
 
A l’estand de Turisme de Catalunya estaran representades una vintena 
d’empreses del sector, així com patronats i organismes públics. Entre les 
empreses presents hi ha Alva Park Resort & Spa, Avant Grup, Hotel San 
Sebastian Playa, Viajes Ancodes, Evenia Hotels, Viajes Terramar Tour, Le 
Meridien Ra, Hotel Guitart Monterrey, Port Aventura, Marfil Travel, 2007 Lell 
Travel, Husa Hoteles, Miguel Torres, La Roca Village, España Rusa Vip Tour, 
Central de Reserves de Montserrat, Sol-Vip-Travel, Rigat Park & Spa Hotel i 
Estival Park Salou. 
 
Per part dels organismes públics hi són presents a l’estand, els patronats de 
turisme de la Costa Daurada i Costa Brava, Turisme de Barcelona i els municipis 
de Salou, Cambrils, Vila-Seca La Pineda, Calonge-Sant Antoni, Roses, Pals, 
Lloret de Mar, Blanes, l’Escala, Castelló d’Empúries,  Platja d’Aro, Begur i Tossa 
de Mar. 
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L’agenda d’activitats del director general de Turisme inclou diferents reunions de 
treball amb turoperadors, una roda de premsa el proper dijous, 20 de març, als 
mitjans de comunicació especialitzats en viatges de la Federació de Russa i de 
Catalunya i un sopar de celebració al qual assistiran els principals representants 
del sector turístic i de l’Administració turística de la Federació Russa. L’acte tindrà 
lloc al Museu d’Història de Moscou.  
 
 
15è aniversari del Centre de Promoció Turística de Catalunya a Moscou 
 
En el marc de la MITT tindrà lloc la celebració del 15è aniversari del Centre de 
Promoció Turística de Catalunya als Països de l’Est. L’any 1993 Catalunya va 
obrir la primera oficina de promoció turística a Moscou.  
 
Durant aquests quinze anys, el CPTs de Turisme de Catalunya als Països de l’Est 
han estat guardonats amb més d’una quinzena de premis com el guardó a Millor 
Organisme de Promoció de Turisme Estranger, lliurat pel Comitè Estatal de 
Turisme de Govern d’Ucraïna el 1997; el “Globus de Cristall”, màxim guardó a la 
qualitat de serveis, atorgat per l’Associació de Premsa Turística de la Federació 
Russa el 2002; la Medalla d’Or al Mèrit Turístic a Turisme de Catalunya concedit 
pel Govern de Moscou el 2003; el guardó i menció d’Honor a Turisme atorgada al 
director de CPT, Josep Maria Perramón, pel Govern de Moscou al 2004; i el 
Diploma de Natali Tours a l’eficàcia i col·laboració prestada a tots els turoperadors 
de la Federació Russa, entre d’altres.  
 
El mercat rus: més de 255.000 turistes al 2007 
 
L’any passat, més de 255.000 turistes russos van visitar Catalunya, xifra que 
representa un 13,5% més que l’any anterior. Així mateix, pel que fa a les 
pernoctacions, l’any passat es van registrar 1.946.900 pernoctacions de ciutadans 
russos a Catalunya, un 13,8% més que al 2006. D’altra banda, Catalunya rep més 
de la meitat dels turistes procedents de la Federació russa que visiten l'Estat 
espanyol, i també es una primera destinació de turisme rus fora del seu país. 
 
 

2007 NOMBRE  VARIACIÓ 
RESPECTE 2006 

TURISTES 
(milers) 

255,1 13,5% 

   
PERNOCTACIONS 

(milers) 
1.946,9 13,8% 

% var.int.    
%viatgersRússia/total 
estrangers Catalunya 

1,6%  

Font: Observatori de Turisme de Catalunya i IDESCAT, a partir de les da des de l'EOH i EOC de l'INE i Frontur de l'IET.  


