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10 municipis turístics de Catalunya acolliran la nova Xarxa 
de Centres d’Acollida Turística (CAT)  
 

• El CAT de Teià suposa la posada en marxa de la prova pilot de la 
Xarxa que potenciarà l’atractiu turístic de Catalunya 

 
• Teià, Les, Puigcerdà, Vilajuïga, Ripoll, Berga, Sallent, Cervera, 

Montblanc i Tortosa  són les 10 localitats on es desplegarà la 
Xarxa CAT 

 
• El Govern i altres administracions destinaran més de deu milions 

d’euros al projecte  
 
 

 
 
 
 
 
Què és la Xarxa de Centres d’Acollida Turística  
 

La Xarxa de Centres d’Acollida Turística (CAT) és una aposta del Govern per un 
turisme d’alt valor afegit i l’ampliació de l’oferta de productes, obrint noves rutes i 
nous centres que ampliïn l’atractiu turístic de Catalunya tant a l’interior com a 
l’exterior.  

L‘objectiu de la Xarxa de CAT és crear centres repartits pel territori per tal d’acollir el 
turista i proporcionar-li informació sobre Catalunya i el tema central de l’àrea 
d’influència on es trobi el CAT (en el cas de Teià es tracta de la petja romana a 
Catalunya i la seva relació amb la vinya i el vi). 
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Xarxa CAT en deu punts del territori  
 

• El Govern de Catalunya està desplegant la Xarxa CAT en deu punts de 
Catalunya. 

 

El Pla de Dinamització preveu la construcció de 10 CAT arreu de Catalunya, que 
prestaran un servei integral d’atenció turística en la doble vessant de proporcionar 
informació turística convencional i donar a conèixer els principals atractius de 
Catalunya com a destinació de turisme cultural.  
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El CAT de Teià  

 

El Centre d’Acollida Turística (CAT) de Teià actua com a prova pilot per al 
desenvolupament de la Xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya. 

El CAT de Teià es troba perfectament integrat en el jaciment arqueològic romà de la 
cella vinària de Vallmora, i explica la llarga tradició del país en el cultiu de la vinya i la 
producció vitivinícola, de manera que esdevé alhora un magnífic recurs cultural i un 
nou punt d’atracció turística.  

Els costos de la redacció dels projectes, construcció i equipament del CAT de Teià 
ascendeixen a 1.228.688,63 euros, finançats totalment pel Departament d’Innovació 
Universitats i Empresa. 

La inauguració del CAT de Teià representa el tret de sortida dels nou CAT que 
actualment es construeixen arreu del país, a través d’un Pla de dinamització 
turística. 

 

Actuació prevista en el Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2005-2010 

 

La creació de la Xarxa de CAT s’emmarca en el Pla Estratègic del Turisme a 
Catalunya 2005-10 (PETC), elaborat en la passada legislatura i encaminat a reforçar 
la posició de Catalunya com a destinació de referència en el camp del turisme. 

L’instrument del PETC per desenvolupar la Xarxa de CAT és el Pla de Dinamització 
de Producte Turístic de la Xarxa de CAT. 

Aquest Pla de Dinamització té un pressupost de 4.155.000 euros (maig 2007 - abril 
2010) finançat amb 3 aportacions de 1.385.000 euros de la Secretaria de Estado de 
Turismo, la Direcció General Turisme i l’Associació d’Ens Locals de la Xarxa de CAT 
(AELXCAT, els 9 ens locals amb CAT). 
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A més a més, el desembre del 2008 el Departament d’Innovació Universitats i 
Empresa i l’Associació d’Ens Local de la Xarxa de CAT (AELXCAT) van firmar un 
conveni de col·laboració (2009-2011) de 5 milions euros per a completar la 
construcció i equipament dels CAT. Fet que dota amb un pressupost de més de 9 
milions d’euros la Xarxa CAT, sense comptar l’1,2 milions que ja s’han invertit en el 
centre CAT Teià. 

El Pla Estratègic del Turisme a Catalunya té un pressupost de gairebé 200 milions 
d’euros al llarg de 2005-2010 i compta amb aportacions de varis departaments de la 
Generalitat de Catalunya. Amb 48 actuacions previstes, destaca l’execució de: 

� 8 Plans de foment del producte turístic 

� El Pla de desenvolupament turístic (6,1 milions d’euros en ajuts el 2009) 

� Atles del Turisme a Catalunya, el mapa nacional de l’oferta i els productes 
turístics de Catalunya 

� La creació de 2 grans rutes nacionals (la Ruta Pirineu comtal i El Camí de 
Sant Jaume a Catalunya) 

� Els 5 Plans de dinamització del producte turístic entre els quals hi ha el Pla de 
la Xarxa de CAT 2007-2010 

 


