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Turisme de Catalunya patrocina el torneig 
de golf Open d’Espanya 2009 que tindrà 
lloc a la Costa Brava 

 
 
• El camp PGA Golf de Catalunya, de Caldes de Malavel la, 

serà la seu d’aquest torneig, que tindrà lloc del 3 0 d’abril al 
3 de maig de 2009. 
 

• En el marc de la celebració de FITUR, Turisme de Ca talunya, 
el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i  la Real 
Federación Española de Golf, han formalitzat l’acor d de 
patrocini.  

 
Divendres, 30 de gener de 2009.- Turisme de Catalunya patrocina enguany el 
torneig de golf Open d’Espanya 2009, que tindrà lloc del 30 d’abril al 3 de maig al 
camp del PGA Golf de Catalunya. Per a la celebració d’aquest torneig, Turisme de 
Catalunya fa una aportació de 250.000 euros en concepte de patrocini, pel valor 
promocional que té per al turisme de golf un esdeveniment d’aquestes 
característiques. A més de Turisme de Catalunya, el patronat de Turisme Costa 
Brava Girona també patrocina aquest esdeveniment esportiu. 
 
En el marc de la celebració de la Fira Internacional de Turisme (Fitur) a Madrid, 
Turisme de Catalunya, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Real 
Federación Española de Golf, organitzadora d’aquest esdeveniment, han 
formalitzat l’acord de patrocini. El director general de Turisme, Joan Carles Vilalta,  
el director de Turisme de Catalunya, Ignasi de Delàs, el president del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona, Enric Vilert, i la directora del Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona, Dolors Batallé, han estat presents en l’acte de signatura. 
 
Aquesta elecció de la Real Federación Española de Golf per celebrar el torneig de 
golf Open d’Espanya 2009 al camp PGA Golf de Catalunya, de Caldes de 
Malavella (La Selva), demostra l’alt nivell dels camps de golf de Catalunya. A més, 
aquest esdeveniment significarà una oportunitat única per projectar 
internacionalment la marca “Catalunya” com a destinació del turisme de golf. De 
fet, el camp PGA Golf de Catalunya ja ha acollit en diverses ocasions altres 
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torneigs nacionals i internacionals. Concretament, és la segona vegada que 
aquest camp acull l’Open d’Espanya, després d’haver-ne estat la seu l’any 2000, i 
també va ser la seu del Sarazen Open l’any 1999. Entre els seus reconeixements, 
ha estat considerat com un dels 10 millors camps de golf d’Europa per la revista 
anglesa Golf World. I a més, per les seves característiques, permet gaudir del golf 
tant a professionals com a amateurs. 
 
Catalunya, destinació ideal per al turisme de golf 
 
La diversitat geogràfica de Catalunya l’ha convertit en una destinació ideal per al 
turisme de golf, ja que disposa d’una oferta molt extensa i apte per a jugadors de 
tots els nivells: des de camps d’un alt nivell competitiu fins a camps més planers i 
suaus. Però a més dels camps de golf, els aficionats a aquest esport troben a 
Catalunya una oferta turística complementària diversa i d’alt nivell, i amb una 
àmplia varietat d’activitats de salut i benestar, lleure, gastronomia o cultura. 
 
En total, Catalunya disposa de 38 camps de golf grans (22 oberts al turisme) i 34 
instal·lacions de Pitch&Putt i par-3.  Per la seva qualitat, els camps catalans ja han 
estat en diverses ocasions l’escenari d’altres competicions com l’Open Catalonia, 
l’Open Sanyo, el Sarazen Open, o el Trofeo Johnnie Walker, i actualment també 
és la seu del Catalonia Ladies Masters, del Circuit Professional Femení Europeu. 
D’altra banda, Catalunya també serà aquest any la seu del torneig de l’Escola del 
Circuit Europeu. 
 
Club de Turisme de Golf de Turisme de Catalunya 
 
Turisme de Catalunya va crear, al 1996, el Club de Turisme de Golf, que integra 
empreses vinculades a aquest esport amb l’objectiu de presentar l’oferta catalana 
de golf de manera estructurada i unificada.  
 
Actualment en formen part 22 camps per a la pràctica del golf – entre ells el PGA 
Golf de Catalunya-, allotjaments turístics amb acords amb camps de golf, agències 
de viatges i centrals de reserva especialitzades, associacions de camps de golf i 
hoteleres, i organismes amb oferta de golf estructurada. 
 
El Club de Turisme de Golf de Turisme de Catalunya promou l’oferta entre els 
golfistes que volen compartir estones de lleure amb la família o els amics, i també 
entre l’aficionat a aquest esport que arriba a Catalunya per motius de negocis o 
per assistir a congressos i convencions que s’organitzen a les capitals catalanes. 
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