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Introducció

L’any 2020 ha estat declarat Any del
Turisme Esportiu per l’Agència
Catalana
de
Turisme
(ACT).
Coincideix amb l’any olímpic dels
Jocs de Tòquio i posa la mirada en la
candidatura per als JJOO d’hivern
Pirineus-Barcelona 2030. Aquesta
declaració és una oportunitat per
centrar l’acció comunicativa i els
esforços promocionals turístics de
Catalunya en accions específiques i
genèriques
lligades
a
les
experiències de turisme esportiu,
sota un mateix eix vertebrador.
Així, amb aquest Any del Turisme
Esportiu 2020, es dóna continuïtat
als altres anys temàtics realitzats
darrerament: Any del Turisme
Cultural (2018-2019), Any del
Turisme Sostenible (2017), Any de la
Gastronomia (2016), Any del Turisme
d’Interior i de Muntanya (2015) i Any
del Turisme Familiar (2014).
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El turisme esportiu a Catalunya
Història d’una Catalunya
esportiva
Catalunya ha jugat un paper capdavanter en la introducció històrica de
la pràctica esportiva a la península.
Un lideratge que es va fer palès des
de mitjan segle XIX i que no ha
deixat mai d’alimentar. En aquelles
dècades, els primers impulsors de
les diverses disciplines esportives
van
ser
ciutadans
europeus
residents a Catalunya o bé catalans
que havien descobert els esports en
estades més enllà de les nostres
fronteres.
L’hípica, el rem, l’esgrima, el muntanyisme, la vela, el ciclisme o la
gimnàstica van obrir les portes de
l’esport a la població catalana, bàsicament a la classe aristocràtica i de
l’alta burgesia de l’època. Els
primers clubs esportius van anar
apareixent i la societat va anar
prenent consciència d’aquesta nova
realitat, que va esclatar l’any 1888,
amb la celebració de l’Exposició
Universal de Barcelona, que molts
consideren com el veritable naixement de l’esport reglamentat a
Catalunya.

El ric teixit associatiu català va
abraçar l’esport amb força i hi va
aplicar caràcter emprenedor. L’any
1897 ja hi havia un mitjà de comunicació especialitzat en esports (Los
Deportes) i el 1912 es va crear la
primera federació esportiva (Federació de Societats Esportives de
Barcelona).
La dècada de 1920 va registrar els
primers espectacles esportius de
masses. Els equips de futbol del FC
Barcelona i RCD Espanyol van
reforçar una rivalitat que esdevindria
eterna, convocant milers d’espectadors als seus partits, on brillaven les
figures mítiques del blau-grana
Josep Samitier i el blanc-i-blau
Ricard Zamora. Però va ser un
combat de boxa, entre el basc Paulino Uzkudun i l’italià Primo Carnera,
el que va batre rècords europeus
d’assistència, amb 80.000 espectadors a l’Estadi Olímpic de Montjuïc
l’any 1930.

Van ser els anys on es va gestar el
somni olímpic barceloní. El Comitè
Olímpic Català havia estat creat el
1913 –amb una primera vida efímera. El Comitè Olímpic Internacional
va atorgar la Copa Olímpica a Catalunya pel seu treball a nivell federatiu
el 1923. I el Comitè Olímpic Espanyol també va néixer a Barcelona el
1924. La capital catalana ja va optar
als Jocs Olímpics d’aquell any i
posteriorment als de 1936. En aquella ocasió, Barcelona era la favorita
després de l’exitosa Exposició Internacional de 1929 i de la construcció
d’instal·lacions punteres com l’Estadi Olímpic i la Piscina de Montjuïc,
però finalment els va organitzar el
règim nazi a Berlín.

El 2016, Catalunya va
ser distingida a la
World Travel Market
com a millor
destinació de turisme
esportiu del món
4

El turisme esportiu a Catalunya
Escenari de grans esdeveniments esportius

Els noms de l’esport: dels
pioners a les estrelles

La capacitat organitzativa, el
caràcter emprenedor, l’excel·lent
qualitat dels equipaments i les
instal·lacions i el sòlid substrat
esportiu de Catalunya ha fet que
bona part dels esdeveniments
esportius més importants de la
majoria de disciplines s’hagin dut a
terme en territori català.

El caràcter esportiu de Catalunya i
l’extensa tradició esportiva del país
es pot explicar a través dels noms i
cognoms dels molts protagonistes
que n’han escrit la trajectòria. Noms
d’aquí i de fora, que han trobat a
Catalunya l’ecosistema ideal per
desenvolupar la seva carrera en
l’esport i potenciar al mateix temps
l’esport a casa nostra.

La primera llavor en aquest sentit es
va posar l’any 1955, amb la segona
edició els Jocs del Mediterrani de
Barcelona. La capital catalana i
Badalona van acollir l’Europeu de
Bàsquet de 1973, i Barcelona va ser
una de les seus de la Copa del Món
de Futbol de 1982 i del Campionat
del Món de Bàsquet de 1986.
Aquests són els precedents més
importants previs als Jocs Olímpics
de Barcelona 1992, que van situar la
ciutat i Catalunya en el mapa de la
geografia esportiva mundial.

Alguns dels més reconeguts d’avui
dia són futbolistes com Leo Messi o
Gerard Piqué; basquetbolistes com
Pau Gasol, Marc Gasol o Ricky
Rubio; pilots com Marc Márquez,
Àlex Márquez o Laia Sanz;
nedadores com Ona Carbonell o
Mireia Belmonte; ciclistes com
Simon Yates o Adam Yates;
corredors i esquiadors de muntanya
com Kilian Jornet; surfistes d’estel
com Gisela Pulido, o triatletes com
Jan Frodeno o Sebastian Kienle,
entre molts altres.

Després d’aquella fita, l’atracció de
competicions i grans esdeveniments
esportius de caràcter internacional
no ha deixat de créixer: l’Europeu de
Bàsquet de 1997, la final de la Lliga
de Campions de futbol de 1999, la
final de la Copa Davis de Tennis de
2000, els Campionats del Món de
Natació de 2003, la Copa del Món
d’Esquí Alpí de 2008 a La Molina, el
Tour de França 2009, la final de la
Copa Davis de Tennis 2009, el Campionat d’Europa d’Atletisme de 2010,
el Campionat del Món de Snowboard de 2011, de nou els Campionats del Món de Natació de 2013, els
X Games de 2013, el Campionat del
Món de Bàsquet de 2014, la Copa
del Món de Snowboard Cross de
2016 a Baqueira Beret, els Jocs
Mediterranis de Tarragona 2018 o la
Copa del Món de Snowboard Cross
de 2019 a Baqueira Beret són només
alguns dels exemples més rellevants.
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El turisme esportiu a Catalunya
Un territori farcit d’equipaments esportius
Catalunya és un territori farcit d’instal·lacions esportives adaptades per
a tot tipus d’ús, des del més alt
nivell internacional fins a l’esport
amateur i popular. La seva distribució en el territori ja es va posar de
manifest amb claredat durant els
Jocs Olímpics de Barcelona 1992,
en què fins a tretze ciutats catalanes
van exercir de subseus olímpiques.
Això sense comptar que la candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern
Pirineus-Barcelona 2030 contempla
afegir una porció encara més extensa de territori a aquest dibuix tan
plural i divers.

Ben a prop, a la Costa Barcelona,
Badalona s’erigeix com el bressol del
bàsquet català, amb el Pavelló Olímpic de Badalona, i Sant Adrià de
Besòs compta amb la Ciutat Esportiva Dani Jarque, del RCD Espanyol.
Entre Cornellà i el Prat de Llobregat
s’aixeca el RCDE Stadium, camp de
futbol del club blanc-i-blau; mentre
que a Sant Joan Despí s’ubica l’Estadi Johan Cruyff i la Ciutat Esportiva
Joan Gamper del FC Barcelona. Uns
quilòmetres més enllà, al municipi de
Castelldefels, es troba el Canal Olímpic de Catalunya, per a la pràctica
del piragüisme.

Barcelona és el gran centre esportiu
de Catalunya, des de la perspectiva
dels espectadors i la competició
d’elit. L’Anella Olímpica de Montjuïc
concentra instal·lacions tan importants com l’Estadi Olímpic Lluís
Companys, el Palau Sant Jordi, les
Piscines Picornell o la Piscina Municipal de Montjuïc, així com el Museu
Olímpic i de l’Esport Joan Antoni
Samaranch.

Igualment, sobresurt el CAR de Sant
Cugat del Vallès, un centre d’alt
rendiment esportiu de referència
mundial, així com equipaments
esportius tan importants com l’Estadi Olímpic de Terrassa, ciutat bressol
de l’hoquei herba, o les instal·lacions
del Club Natació Sabadell. La zona
s’erigeix com la gran capital dels
esports de motor, amb el Circuit de
Catalunya a Montmeló, i de l’handbol, amb el Palau d’Esports de
Granollers.

El teixit urbà de la ciutat acull les
instal·lacions del FC Barcelona, on el
Camp Nou, el Palau Blaugrana, la
Pista de Gel i el Museu del Barça –un
dels museus més visitats de Catalunya– exerceixen una atracció màxima.
El Reial Club de Tennis Barcelona, el
Reial Club de Polo, el Velòdrom
d’Horta o el Port Olímpic són altres
de les grans instal·lacions esportives
barcelonines.

De la mateixa manera, la Costa
Daurada, al sud de Catalunya,
presenta una nòmina excel·lent
d’equipaments esportius, encapçalats
per la moderna Anella Mediterrània de
Tarragona, seu principal dels Jocs
Mediterranis 2018, que comprèn el
Palau d’Esports de Catalunya, el
Centre Aquàtic i l’Estadi d’Atletisme
Campclar. També val la pena destacar
el Nou Estadi de Tarragona, el Pavelló
Olímpic de Reus, el Complex Esportiu
Futbol Salou, així com el Club Nàutic
de Salou i el Club Nàutic de Cambrils.
Pirineus i Val d’Aran són els territoris de la neu i els esports d’hivern.
Una quinzena d’estacions d’esquí i
muntanya ofereixen recorreguts i
pistes per a tot tipus d’usuaris. La
Molina i Baqueira Beret disposen
d’instal·lacions aptes per a competicions internacionals del màxim nivell.
El Parc Olímpic del Segre, a la Seu
d’Urgell, i el camp de regates l’Aigüerola, a Sort, són instal·lacions
modèliques per a les disciplines
d’aigües braves.

Al nord del país, la Costa Brava és
un territori eminentment esportiu. I
no només per les instal·lacions nàutiques de què disposa. A Girona, es
troben l’Estadi de Montilivi i el Pavelló de Fontajau. A Lloret de Mar
destaca La Piscina olímpica municipal, mentre que la Ciutat Esportiva
de Blanes és una instal·lació polivalent de primer ordre. L’estany de
Banyoles és un escenari ideal per a
proves de rem.

El 2018, un total de
258.511 turistes
internacionals van
escollir Catalunya per
motius esportius
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El turisme esportiu a Catalunya
Què entenem per turisme
esportiu?
El turisme esportiu va emergir al llarg
del segle XX com un pilar principal
del desenvolupament del turisme
global. Al llarg dels últims anys, els
teòrics han definit ‘turisme esportiu’
de diferents maneres però ara ja és
universalment acceptada la definició
de Standeven and De Knop (1999) al
seu llibre ‘Sports Tourism’, que diu
que el turisme esportiu engloba “tota
forma d’implicació activa i passiva en
l’activitat esportiva, participant-hi
casualment o d’una forma comercial
o no comercial que requereixi viatjar
lluny de casa o de la localitat de
feina.”
En total, existeixen sis motivacions
clares per a viatges relacionats amb
l’esport que requereixen serveis
planejats, equipaments i comoditats
per satisfer la demanda dels consumidors:
Participar activament en un
esport o un esdeveniment esportiu, individualment o com a
integrant d’un equip.
Desenvolupament personal o
entrenament
específic
d’un
esport portat a terme per una
persona individual o un equip.
Veure esports com a espectador
o afeccionat d’un equip, un esport
o un esdeveniment esportiu.
Visitar llocs associats a la història,
herència o cultura d’un esport o
d’una llegenda esportiva.
Expressar la forma de vida diària
o la definició d’una persona.
Millorar la salut mitjançant l’activitat esportiva.

Per a una destinació, rebre aquest
tipus de turisme suposa una sèrie
d’avantatges com la generació i
desenvolupament de les instal·lacions i, gràcies a la inversió turística,
la promoció del lloc i el reclam internacional, així com l’associació a un
estil de vida saludable i valors
positius, i un augment de l’orgull cívic
i la identitat local.
L’any 2001, el President del Comitè
Olímpic Internacional, Juan Antonio
Samaranch, juntament amb Francesco Frangialli, el Secretari General
de la Organització Mundial del Turisme, van organitzar la primera
conferència internacional sobre
esports i turisme, justament a Barcelona, que va permetre debatre per
primer cop la relació entre els dos
termes.
A la conclusió d’aquest acte, es va
signar un document reconeixent
l’esport i el turisme com a “forces per
a un enteniment mutu”, un gest
simbòlic que va significar el tret de
partida a un dels segments més
exitosos de la indústria del turisme a
tot el món.

Catalunya és i ha estat, tant des
d’aleshores com des del principi del
Segle XX, un referent en turisme
esportiu. Les seves infraestructures
preparades per a acollir esdeveniments esportius internacionals són
icones mundials, com el Camp Nou,
l’RCDE Stadium, el Circuit de Barcelona-Catalunya, el CAR de Sant
Cugat o els Canals Olímpics de
Castelldefels i la Seu d’Urgell.
Prova de l’excel·lència del territori en
aquesta especialització de turisme
és el premi que va rebre Catalunya al
2016 a la World Travel Market com a
millor destinació de turisme esportiu
del món. Actualment, la ciutat de
Barcelona es col·loca com a tercera
en el rànquing de ciutats mundials
orientades a l’esport, i la història de
la ciutat va més enllà dels Jocs Olímpics. El 1926, el baró Pierre de
Coubertin, fundador dels Jocs Olímpics Moderns, va visitar Barcelona i
escriví en les seves memòries:
“Abans de la meva visita a Barcelona
creia que sabia com era una ciutat
esportiva”.

Un total de 701.963
turistes de Catalunya i
la resta de l’estat
espanyol van viatjar a
algun indret de
Catalunya per motius
esportius l’any 2018

Els mercats demandants d’aquestes
experiències són cada vegada més
exigents i això suposa un repte per a
les destinacions especialitzades en
el turisme esportiu.
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El turisme esportiu a Catalunya
Què entenem per turisme
esportiu?
Hi ha cinc punts claus que expliquen
per què Catalunya ha erigit una
justificada reputació com a destinació de turisme esportiu:
Barcelona és la destinació ideal
per a esdeveniments esportius
massius ja que disposa d’infraestructures d’alta qualitat, instal·lacions de classe mundial i una
sòlida reputació en organitzar de
manera efectiva esdeveniments
d’aquest tipus des de fa més de
30 anys;
Catalunya disposa d’una variada
oferta paisatgística natural amb
temps agradable al llarg de l’any,
des de muntanyes i boscos fins a
la platja de la costa i ciutats de
renom mundial;
Catalunya compta amb una
marca global i una icona de la
identitat catalana dins el seu
territori com el FC Barcelona,
amb més de 225 milions de
seguidors a les xarxes socials i
que aporta més de dos milions de
visitants cada any que acudeixen
a Barcelona per viure una experiència al Camp Nou;
L’herència de la cultura de
l’esport a Catalunya és rica i
dilatada, amb una estructura
madura que ofereix serveis especialitzats d’alta qualitat i coneixement expert en salut i medicina
esportiva;
L’esperit constant de la regió per
a millorar també és compartit pel
sector dels negocis. Segons
INDESCAT, Catalunya és el
territori europeu amb la major
concentració d’empreses esportives (amb més de 600), amb
beneficis que arriben prop dels 4
bilions d’euros i als 30.000
empleats.

Segons un estudi realitzat pel Centre
d’Estudis Sports Lab de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona,
seguint les dades de la Encuesta de
Gasto Turístico de l’INE, el 2018, un
total de 258.511 turistes internacionals van escollir Catalunya per
motius esportius. Aquest turisme va
suposar una despesa de més 139,5
milions d’euros al destí.
A més a més, un total de 701.963
turistes de Catalunya i la resta de
l’estat espanyol van viatjar amb
destí principal Catalunya i per motius
esportius, generant una despesa al
destí de gairebé 129,5 milions d’euros. D’aquests, la Encuesta de Turismo de Residentes de l’INE menciona
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que més de 500.000 són catalans
que es van desplaçar per participar
en un esdeveniment esportiu, mentre
que els 193.500 restants corresponen a viatgers originaris de la resta
de l’estat espanyol. Per tant, el total
de les despeses amb destí principal
Catalunya i motius esportius van ser
de 269 milions d’euros l’any 2018.
En conjunt, l’impacte sobre la
producció de les despeses dels
turistes per motius esportius fou de
558 milions d’euros, dels quals 269
milions corresponen a l’impacte
directe, 133,5 milions a l’impacte
indirecte i 155,5 milions a l’impacte
induït.

Marca de Turisme Esportiu de l’ACT
El 2003, l’Agència Catalana de Turisme va crear un programa de treball
amb el sector turístic català –Marca
de Turisme Esportiu- amb la finalitat
de donar a conèixer les destinacions
i equipaments esportius catalans
aptes per acollir estades d’entrenament i que disposen d’infraestructures i serveis adaptats als esportistes
d’elit i als amants de l’esport.

Les disciplines esportives amb més
potencial de captació de turistes
esportistes són: el ciclisme, el futbol,
la natació i el triatló. A la marca
també s’hi treballen altres disciplines
com ara: el tennis, el running, el rem,
el piragüisme, la vela lleugera i els
esports
col·lectius
(waterpolo,
bàsquet, voleibol, handbol i futbol
sala).

Actualment,
aquest
programa
compta amb més de 120 entitats
públiques i privades afiliades que
excel·leixen en determinades disciplines esportives. En formen part:
37 equipaments esportius.
15 agències de viatge especialitzades.
61 allotjaments i resorts esportius.
11 municipis certificats com a
destinació de turisme esportiu per
l’ACT: Sort, Girona, Lloret de Mar,
Santa Susanna, Calella, l’Hospitalet
de Llobregat, Castelldefels, Salou,
Cambrils,
l’Ametlla de Mar i
Amposta.

Aquest programa està dirigit a la
demanda turístico-esportiva internacional, amb una promoció i comercialització segmentada i un pla d’accions específic.
El públic objectiu de la marca de Turisme Esportiu de l’ACT són aquells
esportistes d’elit, amateurs o afeccionats que vénen a realitzar entrenaments, competicions o participar en
algun esdeveniment esportiu a Catalunya; altres professionals del sector
turístic esportiu, com operadors
turístics especialitzats, prescriptors
esportius o mitjans de comunicació, o
qualsevol altra persona considerada
turista que viatja per assistir a esdeveniments esportius.

La marca Turisme
Esportiu de l’ACT
compta amb més de
120 entitats públiques
i empreses afiliades
que excel·leixen en
determinades
disciplines esportives i
ofereixen serveis
adaptats a les
necessitats dels
esportistes
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Objectius, reptes i llegat
Objectius i reptes

Llegat

L’objectiu de l’Any del Turisme
Esportiu 2020 és reforçar el posicionament de Catalunya com a
destinació ideal per a la pràctica
esportiva a nivell internacional,
aprofitant els avantatges competitius climàtics i naturals de Catalunya, sumats a la qualitat de l’oferta
turística i les excel·lents instal·lacions esportives, per captar estades d’entrenament i torneigs
d’equips internacionals.

Una qüestió de valors

L’Any del Turisme Esportiu 2020 és un
repte ambiciós de l’Agència Catalana
de Turisme, que intenta deixar un
llegat vinculat amb el desenvolupament dels valors compartits entre
esport i turisme. Valors com la igualtat, la inclusió, l’accessibilitat, la
innovació i els hàbits de vida saludables, que la línia argumental de l’Any
del Turisme Esportiu s’enfoca en
emfatitzar i promoure.

Tant l’esport com el turisme fomenten
les relacions personals i la sociabilitat,
que deriven en un entorn de convivència, companyonia, solidaritat,
igualtat, amistat i respecte. Les emocions que aporten l’esport i la pràctica
esportiva es poden entendre com a
experiències úniques en el destí on es
viuen. La passió, l’esforç, l’esperit de
superació, la perseverança o l’ambició són valors que, revertits a la societat, generen cohesió de la comunitat.
Tant la campanya de comunicació
com les diferents accions associades
a l’Any del Turisme Esportiu respiren
altres valors que també són compartits entre els dos àmbits, com l’esportivitat, la cooperació, el treball en
equip, la constància i la responsabilitat.
El foment de tots aquests valors de
l’esport, compartits amb el turisme,
pot deixar un llegat de l’any temàtic
vinculat a un model de turisme sostenible i competitiu.

La despesa total
directa del turisme
esportiu a Catalunya
l’any 2018 va ser de
269 milions d’euros
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Objectius, reptes i llegat
Llegat
Desenvolupament en 4D

El compromís del sector turístic
català en promoure el turisme esportiu reverteix en la comunitat de forma
directa i indirecta. Els beneficis
induïts per aquests tipus de turisme
de qualitat aporten recursos per a
millorar instal·lacions i infraestructures que posteriorment la comunitat
resident pot aprofitar i gaudir.
La visita al territori de persones
vingudes arreu del món, que ja
porten amb elles els valors de
l’esport, té una incidència immillorable en la comunitat local, deixa una
petjada positiva al territori i ajuda
Catalunya a aconseguir el propòsit
d’esdevenir un model en què esport i
turisme vagin de la mà. Tot plegat per
aprofitar l’esport com a actiu de
singularització de la destinació, i el
turisme com a factor de sostenibilitat
socioeconòmica.
La pràctica esportiva a l’aire lliure,
que a Catalunya es pot portar a
terme al llarg de tot un any, permet
estendre l’activitat turística més enllà
de les èpoques de màxima afluència
de turistes. El teixit empresarial
relacionat amb el turisme esportiu es
beneficia enormement de l’arribada
de visitants per a fer estades esportives d’entrenaments fora de temporada, gràcies a aquesta climatologia
privilegiada.

Les activitats esportives tenen una
naturalesa plural i diversa, que comporten també un efecte beneficiós
molt rellevant en l’estructura turística
del país. Activitats com el ciclisme, el
piragüisme i moltes altres que es
desenvolupen en entorns naturals,
es porten a terme lluny dels centres
urbans i de les zones de més tràfic
turístic. Així, distribueixen territorialment altres possibilitats de l’oferta
turística, i contribueixen a què els
equipaments, allotjaments i negocis
tinguin activitat durant totes les
estacions de l’any.
En definitiva, el turisme esportiu està
especialment ben indicat per a
desenvolupar productes 4D, que
contribueixin a:
La desestacionalització de la
temporada turística.
La desconcentració de les
zones més turístiques.
La diversificació de l’oferta turística catalana.
La generació de major despesa.
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Mirant al futur

L’any temàtic ha permès posar les
bases per a la creació del Catalonia
Sports Comission, grup de treball
multi-institucional que servirà per
fixar estratègies actives i coordinades de captació d’esdeveniments
turístico-esportius. Tot això confereix
una rellevància especial a l’Any del
Turisme Esportiu de l’ACT, vinculada
amb el llegat que Catalunya vol
deixar per a la posteritat.

Implicació
Les entitats organitzadores de l’Any
del Turisme Esportiu són l’Agència
Catalana de Turisme, juntament amb
la Direcció General de Turisme i la
Secretaria General de l’Esport i de
l’Activitat Física.
L’ACT és l’organisme que lidera el
projecte, amb la col·laboració activa
dels seus socis, els Patronats de
Turisme de Catalunya, que participen
en les accions de promoció i de
comunicació.

Per damunt de tot, es
tracta de posar en
relleu els valors de
l’esport com la
igualtat, la inclusió,
l’accessibilitat, la
innovació i els hàbits
de vida saludables

En l’execució del projecte també hi
participen els afiliats de la Marca de
Turisme Esportiu de l’ACT, les Federacions Esportives Catalanes, així
com els partners de l’ACT (FC Barcelona, RCD Espanyol o el Circuit de
Barcelona-Catalunya), INDESCAT-el
Clúster d’Esport a Catalunya, ACCIó,
l’Institut de Barcelona Esports, la
candidatura
Pirineus-Barcelona
2030, la Fundació Barcelona Olímpica, Special Olympics Catalunya, etc.

12

Principals mercats
La difusió de l’esport català en el
marc de l’Any del Turisme Esportiu
2020 es centra en els mercats
internacionals amb més potencial de
captació d’estades esportives i
competicions. L’ACT defineix dos
tipus de mercats: els prioritaris i els
estratègics.
Els mercats prioritaris als quals es
dirigeix el programa de l’Any del
Turisme Esportiu 2020 són Alemanya, Regne Unit, França, Països
Nòrdics i Benelux. Es tracta de
mercats nord-europeus que, a
diferència de Catalunya, no disposen
de tan bones condicions climàtiques
i es veuen obligats a practicar l’activitat física indoor molts mesos de
l’any. Igualment, són mercats amb un
poder adquisitiu més alt, fet que
permet incrementar la seva despesa
a Catalunya.
Els mercats estratègics, d’altra
banda, estan formats per les regions
de Nord-Amèrica, la Xina i el Japó.
També són d’alt interès per a l’ACT,
ja que corresponen a públics amb un
fort poder adquisitiu i que generen
una alta despesa al territori.

Mercats prioritaris

Regne
Unit

Alemanya

França

Països
Nòrdics

Benelux

Mercats estratègics
Amèrica
del Nord

Aquest programa està
dirigit a la demanda
turístico-esportiva
internacional, amb una
promoció i
comercialització
segmentada i un pla
d’accions específic
13

Xina

Japó
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Accions destacades de promoció
NOM DE L'ACCIÓ

DATA

MERCAT

1

Congrés Mundial de Turisme Esportiu

21 - 22 maig

Diversos

2

Fira CMT - Fahrrad und WanderReisen

11 - 12 gener

Alemanya

3

Viatge de premsa d'esquí adaptat - La Molina

Febrer

França

4

Viatge de familiarització Formula 1 Test Days

19 - 21 febrer

Benelux / França /
Regne Unit / Països
Nòrdics

5

Prospecció Fira Rheingolf Messe

28 febrer - 1 març

Alemanya

6

Viatge de premsa Campanya Radio Energia 97 Champions League

Febrer - Març

Sud-Amèrica

7

Presentació i workshop - Turisme Esportiu Juvenil amb l'Office

6 març

França

8

Fira Copenhagen Bike Show

14 - 15 març

Països Nòrdics

9

Viatge de familiarització - Marató de Barcelona

15 març

Xina

10

Viatge de premsa - Runners World

15 març

Països Nòrdics

11

Viatge de premsa - Centenari Volta Ciclista a Catalunya

23 - 29 març

Regne Unit

12

Fira Fiera del Cicloturismo

28 - 29 març

Itàlia

13

Presentació Cicloturisme a Itàlia

28 - 29 març

Itàlia

14

Prospecció Fira Senior Mässa (Seniormässan Göteborg)

21 - 23 abril

Països Nòrdics

15

Acció Gran Premi Formula 1 - Circuit de Barcelona-Catalunya

8 - 10 maig

Diversos

16

Congrés Mundial de Turisme Esportiu: Activitats Pre i Post Congrés

20 -25 maig

Diversos

17

Viatge de premsa - Bicycling

29 - 31 maig

Països Nòrdics

18

Acció Gran Premi Monster Energy de MotoGP - Circuit de
Barcelona-Catalunya

5 - 7 juny

Diversos

19

International Sports Convention

17 - 18 juny

Regne Unit / Diversos

20

Vansbrosimningen (natació aigües obertes)

27 juny - 5 juliol

Països Nòrdics

21

Viatge de premsa - Val d'Aran by UTMB

3 - 5 juliol

Diversos

22

British Swimming Summer Championships (natació)

21 - 26 juliol

Regne Unit

23

Fira Prudential Ride London

15 - 16 agost

Regne Unit

24

Fira The Cycle Show

18 - 20 setembre

Regne Unit

25

Workshop Catalonia is Sport

Octubre

Diversos

26

Viatge de familiarització Catalonia is Sport

Octubre

Diversos

27

Viatge de premsa - Triatló de Barcelona

4 octubre

Xina

28

Viatge de premsa - Campanya Radio Energia 97 LaLiga

2n semestre

Sud-Amèrica

29

Visites comercials Turisme Esportiu 2020

Al llarg del 2020

França / Alemanya /
Regne Unit i Irlanda /
Benelux / Països
Nòrdics / Itàlia / Japó

30

Acció comercial de futbol als Estats Units

Per concretar

Estats Units
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NOM DE L'ACCIÓ

DATA

MERCAT

31

Visites comercials a clubs ciclistes de les lligues regionals
franceses de la FFC

Per concretar

França

32

Viatge de premsa - Peloton Magazine

Per concretar

Estats Units

33

Acció Gran Format Golf a Alemanya

Per concretar

Alemanya

34

Acord de col·laboració - FC Barcelona

Al llarg del 2020

Diversos

35

Acord de col·laboració - RCD Espanyol

Al llarg del 2020

Diversos

36

Acord de col·laboracó - Circuit de Barcelona-Catalunya

Al llarg del 2020

Diversos

NOM DE L'ACCIÓ

DATA

MERCAT

37

Calendari d'esdeveniments esportius a Catalunya 2020

Gener

Diversos

38

Ciclisme femení equip Massi Tactic

Gener - febrer

Benelux

39

Golf i enoturisme

Maig - setembre

Països Nòrdics

40

Publicacions d'esports

Al llarg del 2020

Diversos

41

Federació Holandesa Ciclisme

Al llarg del 2020

Holanda

42

Col·laboració Federació Francesa Triatló

Al llarg del 2020

França

43

Campanya de publicitat França i Regne Unit

Al llarg del 2020

França / Regne Unit

44

Campanya de publicitat Països Nòrdics

Al llarg del 2020

Països Nòrdics

45

Campanya de publicitat Benelux

Al llarg del 2020

Benelux

46

Campanya de publicitat Àsia Pacífic

Al llarg del 2020

Àsia Pacífic

47

Campanya de publicitat Itàlia

Al llarg del 2020

Itàlia

48

Campanya de publicitat Espanya

Al llarg del 2020

Espanya

NOM DE L'ACCIÓ

DATA

MERCAT

49

Formació al sector - Jornades de networking amb visites al territori

Al llarg del 2020

Catalunya

50

Formació al sector - Benchmark

Per concretar

Catalunya

51

Formació al sector - Jornada de Turisme Esportiu Mercats
Internacionals

Per concretar

Regne Unit i Irlanda /
França / Alemenya /
Països Nòrdics

52

Intel·ligència de mercat - Estudis de turisme esportiu i golf

Al llarg del 2020

Diversos

53

Grup de treball - Creació del Catalonia Sports Tourism Comission

Al llarg del 2020

Catalunya

Accions destacades de comunicació

Altres accions
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L’ACT realitza
més de 50 accions
dins el marc de
l’Any del Turisme
Esportiu 2020

Per tal d’apropar l’oferta esportiva
catalana als diferents mercats mundials, l’ACT ha determinat realitzar
diferents accions de promoció en el
marc de l’Any del Turisme Esportiu
2020, adreçades tant al públic
professional com final d’àmbit internacional:

1

Congrés Mundial de Turisme Esportiu
21 - 22 maig
Lloret de Mar, Catalunya
Diversos

2

Dins el marc de l'Any del Turisme
Esportiu 2020, l'Agència Catalana de
Turisme (ACT) organitza un Congrés
Mundial de Turisme Esportiu conjuntament amb l'Organització Mundial
del Turisme (OMT) i entitats públiques locals. El congrés, que
s’estructura en dos dies de
conferències i tallers temàtics entorn
al món de l'esport i el turisme esportiu destacant-ne els seus valors,
esdevindrà el punt de trobada i de

Fira CMT - Fahrrad und WanderReisen
11 - 12 gener
Stuttgart, Alemanya
Alemanya

L'ACT participa amb un estand
d'informació en aquesta fira de cicloturisme i senderisme, una de les de
més afluència de públic i més importants del mercat germànic, presentant l'oferta cicloturística de Catalunya.

16

referència de la indústria del turisme
esportiu a nivell mundial i permetrà
fer networking, generar sinèrgies i
fomentar la col·laboració, reflexionar
i debatre sobre l’estat de situació
d’aquest sector i les necessitats
d’actuació.
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3

Viatge de premsa d'esquí adaptat - La Molina
Febrer
Pirineu de Girona, Catalunya
França

4

Viatge de familiarització Formula 1 Test Days
19 - 21 febrer
Montmeló, Catalunya
Benelux / França / Regne Unit /
Països Nòrdics

5

L'ACT organitza, juntament amb el
Patronat de Turisme Costa Brava
Girona, un viatge de premsa (press
trip) d’esquí inclusiu a l’estació de La
Molina, per a una selecció de mitjans
i blogs francesos especialitzats en
esport adaptat. El viatge es completarà amb activitats après-ski, culturals i gastronòmiques.

L'ACT col·labora amb el Circuit de
Barcelona-Catalunya en l'organització d'un viatge de familiarització (fam
trip) adreçat a agents de viatges
especialitzats en venda d'entrades
per a esdeveniments de motor. Els
diferents participants tindran l’oportunitat de descobrir les instal·lacions
del circuit, així com assistir als entrenaments de les escuderies de
Formula 1.

Prospecció Fira Rheingolf Messe
28 febrer - 1 març
Düsseldorf, Alemanya
Alemanya

L'ACT realitza una prospecció
d'aquesta fira especialitzada en golf
a Alemanya, una de les més importants del país, per a presentar l’oferta
golfística catalana a un mercat amb
fort potencial per al sector.
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6

Viatge de premsa Campanya Radio Energia 97 Champions League
Febrer - Març
Brasil / Catalunya
Sud-Amèrica

7

Presentació i workshop - Turisme Esportiu Juvenil amb l'Office
6 març
París, França
França

8

L'ACT organitza un viatge per als
guanyadors d'un concurs i per al
periodista del programa Estadio 97
de Radio Energia, el programa líder de
tertúlia sobre futbol al Brasil. El
concurs es basa en una activació de
45 dies amb promoció de Catalunya
divulgada al web, xarxes, vinyetes de
ràdio i en viu durant el programa.

L'ACT organitza un workshop amb
l'Office -segell de qualitat que
agrupa operadors d'estades lingüístiques i educatives per a joves amb
activitats esportives- a París. A l'acte
hi participaran entitats catalanes
especialitzades que proposen una
oferta d'estades per a joves internacionals. També està prevista l’assistència al congrés de l'Office.

Fira Copenhagen Bike Show
14 - 15 març
Copenhague, Dinamarca
Països Nòrdics

L'ACT participa en aquesta fira a
Copenhague, que és una de les fires
especialitzades en ciclisme més
important dels Països Nòrdics, mostrant i presentant les ofertes en ciclisme de la destinació Catalunya.

18

Durant la seva estada a Catalunya
visitaran diferents punts turístics del
territori, com per exemple Baqueira
Beret, i assistiran a un partit de Champions League del FC Barcelona.

Pla d’accions 2020
Accions destacades de promoció
9

Viatge de familiarització - Marató de Barcelona
15 març
Barcelona, Catalunya
Xina

10

Amb motiu de la 42a edició de la
Zurich Marató Barcelona, l'ACT, amb
la col·laboració de Turisme de Barcelona, organitza un viatge de familiarització (fam trip) adreçat a agents de
turisme esportiu xinesos que participaran a la marató. L'objectiu és que
els corredors xinesos es converteixen
en la primera nacionalitat asiàtica
participant.

Viatge de premsa - Runners World
15 març
Barcelona, Catalunya

L'ACT col·labora amb Runners World
portant un grup d'influencers a la
Marató de Barcelona. L'objectiu és
fer ressò d'aquesta prova al mercat
suec.

Països Nòrdics

11

Viatge de premsa - Centenari Volta Ciclista a Catalunya
23 - 29 març
Catalunya
Regne Unit, Alemanya, Benelux

L'ACT organitza un viatge de premsa
(press trip) per a diferents mitjans
especialitzats en ciclisme del Regne
Unit, Alemanya i Benelux amb motiu
del centenari de la Volta Ciclista a
Catalunya. L'objectiu del viatge és
donar a conèixer l'oferta de ciclisme
catalana i posicionar la nostra destinació en aquest mercat amb fort
potencial.
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12

Fira Fiera del Cicloturismo
28 - 29 març
Milà, Itàlia
Itàlia

13

Presentació Cicloturisme a Itàlia
28 - 29 març
Milà, Itàlia
Itàlia

14

L'ACT participa en la primera fira de
cicloturisme a Itàlia, que tindrà lloc a
Milà el mes de març. Catalunya
disposa d'un espai expositiu per
mostrar les ofertes cicloturístiques del
territori català al públic assistent.

En el marc de la Fiera del Cicloturismo a Milà, l'ACT realitza dos talks en
forma de presentació de la destinació Catalunya per promocionar
l’oferta de ciclisme catalana i
posicionar la destinació en aquest
mercat de fort potencial.

Prospecció Fira Senior Mässa (Seniormässan Göteborg)
21 - 23 abril
Göteborg, Suècia

L'ACT realitza una prospecció
d'aquesta fira del segment sènior als
Països Nòrdics per detectar oportunitats de negoci i desenvolupament
del producte Golf a Catalunya.

Països Nòrdics
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15

Acció Gran Premi Formula 1 - Circuit de Barcelona-Catalunya
8 - 10 maig
Montmeló, Catalunya

En el marc del Gran Premi d'Espanya
de Formula 1, l’ACT realitza una acció
de RRPP i networking amb empreses
afiliades i partners.

Diversos

16

Congrés Mundial de Turisme Esportiu: Activitats Pre i Post Congrés
20 - 25 maig
Catalunya
Diversos

17

L'ACT organitza un Congrés Mundial
de Turisme Esportiu amb l'OMT i
entitats públiques locals. En aquest
marc, conjuntament amb els Patronats de Turisme de Catalunya, es
preparen activitats de descoberta de
l’oferta esportiva de Catalunya per
als prescriptors internacionals, amb
anterioritat i posterioritat al congrés.

Viatge de premsa - Bicycling
29 - 31 maig
Girona, Catalunya
Països Nòrdics

L'ACT, en el marc de la Sea Otter
Europe Girona Costa Brava, organitza un viatge de premsa pel mitjà
especialitzat suec Bicycling, per tal
de donar a conèixer la destinació en
aquest mercat amb un fort creixement d'aquesta pràctica esportiva.
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18

Acció Gran Premi Monster Energy de MotoGP - Circuit de Barcelona-Catalunya
5 - 7 juny
Montmeló, Catalunya

En el marc del Gran Premi Monster
Energy Catalunya de MotoGP, l’ACT
realitza una acció de RRPP i
networking amb empreses afiliades i
partners.

Diversos

19

International Sports Convention
17 - 18 juny
Londres, Regne Unit
Regne Unit / Diversos

20

L'ACT participa en aquest esdeveniment biennal especialitzat en el món
de l'esport amb un estand d’informació, prenent part en una de les
conferències temàtiques i organitzant una taula de debat específica de
Catalunya amb prescriptors internacionals, a més d’aparèixer als canals
de comunicació dels organitzadors.

Vansbrosimningen (natació aigües obertes)
27 juny - 5 juliol
Vansbro, Suècia
Països Nòrdics

L'ACT participa, conjuntament amb
el Patronat de Turisme Costa Brava
Girona, en aquest esdeveniment de
natació en aigües obertes que té lloc
a Suècia. L'objectiu és promocionar
Catalunya com a destinació ideal per
a la pràctica d'aquesta disciplina tot
l'any.
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21

Viatge de premsa - Val d'Aran by UTMB
3 - 5 juliol
Val d'Aran, Catalunya
Diversos

22

British Swimming Summer Championships (natació)
21 - 26 juliol
Sheffield, Regne Unit
Regne Unit

23

L'ACT col·labora en un viatge de
premsa (press trip) per a mitjans especialitzats de diversos països (Xina,
França...) en el marc de la prova Val
d'Aran by UTMB. Després de l'esdeveniment, els participants tindran
l'ocasió de conèixer el territori en
l'àmbit turístic.

L'ACT participa, conjuntament amb
el Patronat de Turisme Costa Brava
Girona, al campionat nacional de
natació del Regne Unit per tal de fer
contactes amb els entrenadors dels
clubs participants i captar estades
d'entrenament a Catalunya.

Fira Prudential Ride London
15 - 16 agost
Londres, Regne Unit
Regne Unit

L'ACT participa amb un estand
institucional en aquest festival mundial del ciclisme on s’esperen més de
100.000 ciclistes. A part de la visibilitat durant els esdeveniments que es
duran a terme a la ciutat al llarg del
cap de setmana, s’efectuaran
accions de comunicació paral·leles.
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24

Fira The Cycle Show
18 - 20 setembre
Birmingham, Regne Unit
Regne Unit

25

Workshop Catalonia is Sport
Octubre
Cambrils, Catalunya
Diversos

26

L'ACT, juntament amb empreses
catalanes especialitzades, participa
amb un estand en aquesta fira anual
cicloturística, la més gran del país, per
presentar la destinació Catalunya.
També es duran a terme accions de
comunicació paral·leles en el marc
d’aquest esdeveniment.

L'ACT, en col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona-Costa Daurada i el Patronat de Turisme de Cambrils, organitza un workshop amb operadors
especialitzats en turisme esportiu,
federacions, lligues i clubs esportius
de diferents països com França,
Alemanya, el Regne Unit, Benelux o
els Països Nòrdics. Els prescriptors
s’entrevistaran amb el sector català
especialitzat després d’haver fet un
viatge de descoberta pel territori.

Viatge de familiarització Catalonia is Sport
Octubre
Catalunya
Diversos

L'ACT, en col·laboració amb els
Patronats de Turisme de Catalunya,
organitza una missió inversa amb
operadors especialitzats en turisme
esportiu, federacions, lligues i clubs
esportius de diferents països com
França, Alemanya, el Regne Unit,
Benelux o els Països Nòrdics. Els
prescriptors participaran en un viatge
de descoberta pel territori (fam trip) i
posteriorment s’entrevistaran amb el
sector català especialitzat durant un
workshop.
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27

Viatge de premsa - Triatló de Barcelona
4 octubre
Barcelona, Catalunya
Xina

28

Viatge de premsa - Campanya Radio Energia 97 LaLiga
2n semestre
Brasil / Catalunya
Sud-Amèrica

29

Amb motiu del Triatló de Barcelona,
l'ACT, amb la col·laboració de Turisme de Barcelona, organitza un viatge
de premsa (press trip) amb influencers
xineses, que participaran a l'esdeveniment formant un equip de relleus.
S'aprofitarà l'acció amb altres visites
fora de la ciutat de Barcelona perquè
és la Setmana Daurada d'Octubre, la
peak season del turisme outbound de
Xina.

L'ACT organitza un viatge per als
guanyadors d'un concurs i per al
periodista del programa Estadio 97
de Radio Energia, el programa líder
de tertúlia sobre futbol al Brasil. El
concurs es basa en una activació de
45 dies amb promoció de Catalunya
divulgada al web, xarxes, vinyetes de
ràdio i en viu durant el programa.
Durant la seva estada a Catalunya
visitaran diferents punts turístics del

Visites comercials Turisme Esportiu 2020
Al llarg del 2020
França / Alemanya / Regne Unit i
Irlanda / Benelux / Països Nòrdics /
Itàlia / Japó
França / Alemanya / Regne Unit i
Irlanda / Benelux / Països Nòrdics /
Itàlia / Japó

L'ACT realitza visites comercials
amb prescriptors especialitzats en
turisme esportiu de diferents països,
per tal de realitzar contactes comercials i promoure l'oferta esportiva
catalana i Catalunya com a destinació ideal per a la pràctica de training
camps i competicions esportives.
Dins el marc de l'any olímpic al Japó
el 2020, l'ACT també realitza visites
comercials al país nipó.
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territori, com per exemple Baqueira
Beret, i assistiran a un partit de
LaLiga del FC Barcelona.
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30

Acció comercial de futbol als Estats Units
Per concretar
Estats Units

L'ACT organitza una acció de promoció de l'oferta de turisme esportiu
català (futbol) al mercat nord-americà.

Estats Units

31

Visites comercials a clubs ciclistes de les lligues regionals franceses de la FFC
Per concretar
França
França

32

L'ACT organitza visites comercials
als clubs ciclistes de les lligues regionals de la Federació Francesa de
Ciclisme per promocionar Catalunya
com a destinació ideal per a la pràctica del ciclisme tot l'any i captar
grups al nostre territori.

Viatge de premsa - Peloton Magazine
Per concretar
Catalunya
Estats Units

L'ACT organitza un viatge de premsa
(press trip) per a aquest mitjà especialitzat en ciclisme dels Estats Units.
L'objectiu del viatge és donar a
conèixer l'oferta de ciclisme catalana
i posicionar la nostra destinació en
aquest mercat amb fort potencial.
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33

Acció Gran Format Golf a Alemanya
Per concretar
Alemanya
Alemanya

34

Acord de col·laboració - FC Barcelona
Al llarg del 2020
Diversos
Diversos

35

L'ACT organitza una acció de gran
format en un lloc emblemàtic d’Alemanya. El format de la sessió comptarà amb un afterwork on es presentarà el potencial de Catalunya i es
realitzarà networking entre els
prescriptors assistents i les empreses
de golf catalanes.

L'ACT té un acord de col·laboració
amb el FC Barcelona, referent de
l'esport a Catalunya, que comporta
diferents accions de promoció i
comunicació per a posicionar Catalunya als diferents mercats internacionals en què l'equip té presència.

Acord de col·laboració - RCD Espanyol
Al llarg del 2020
Diversos
Diversos

L'ACT té un acord de col·laboració
amb el RCD Espanyol, referent de
l'esport a Catalunya, que comporta
diferents accions de promoció i
comunicació per a posicionar Catalunya als diferents mercats internacionals en què l'equip té presència,
especialment en el mercat asiàtic.
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Acord de col·laboracó - Circuit de Barcelona - Catalunya
Al llarg del 2020
Diversos
Diversos

L'ACT té un acord de col·laboració
amb el Circuit de Barcelona-Catalunya, referent de l'esport a Catalunya,
que comporta diferents accions de
promoció i comunicació per a
posicionar Catalunya als diferents
mercats internacionals.
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La campanya de publicitat per l’Any
del Turisme Esportiu és una campanya micro-segmentada, digital i dirigida a diferents mercats internacionals
prioritaris. Es realitza en dues etapes:
Campanya de comunicació 2019
Té lloc al darrer trimestre de l’any
2019 i es focalitza cap als mercats
d’Alemanya i Holanda.
Campanya de comunicació 2020
La segona campanya de comunicació, al llarg del 2020, es centra
en els mercats de França i Regne
Unit.
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Calendari d'esdeveniments esportius a Catalunya 2020
Gener
Diversos
Diversos

38

L'ACT publica un calendari anual
amb els esdeveniments esportius
més rellevants de l'any 2020 al
territori català. La publicació es troba
traduïda al català, castellà, anglès,
francès i alemany.

Ciclisme femení equip Massi Tactic
Gener - febrer
Benelux
Benelux

L'ACT impulsa, juntament amb el
Patronat de Turisme Costa Brava
Girona, una acció de comunicació
amb l'equip ciclista Massi Tactic
Women Team, únic femení català de
categoria UCI, aprofitant la seva
participació a diferents proves ciclistes a Benelux. Es realitzarà una
presentació de la destinació i es
crearan contactes amb clubs ciclistes per a captar estades d'entrenament.
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Golf i enoturisme
Maig - setembre
Catalunya

L’ACT realitza una acció de
comunicació en diversos mitjans de
comunicació suecs per promocionar
l’oferta de golf i enogastronomia de
Catalunya.

Països Nòrdics

40

Publicacions d'esports
Al llarg del 2020
Diversos
Diversos

41

L'ACT edita diverses publicacions
d’esports que recullen l'oferta especialitzada de Catalunya, tot destacant especialment les empreses
afiliades a la Marca de Turisme
Esportiu. Aquest material es difon en
les diverses accions de promoció en
què participa l’ACT.

Federació Holandesa de Ciclisme
Al llarg del 2020
Holanda

L'ACT realitza un monogràfic sobre
Catalunya a la revista de la Federació
Holandesa de Ciclisme.

Holanda

42

Col·laboració Federació Francesa Triatló
Al llarg del 2020
França
França

L'ACT estableix un acord de col·laboració amb la Federació Francesa de
Triatló per tal de promocionar Catalunya com a destinació d'estades
d'entrenament i competicions de
triatló als seus canals de comunicació
durant el 2020.
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Campanya de publicitat França i Regne Unit
Al llarg del 2020
França / Regne Unit
França / Regne Unit

44

Campanya de publicitat Països Nòrdics
Al llarg del 2020
Països Nòrdics
Països Nòrdics

45

L'ACT col·labora amb Springtimegroup, considerat un dels agents
estratègics al mercat nòrdic, per
publicar continguts de running i
ciclisme en els seus mitjans especialitzats, a més d'advertorials offline,
newletters i posts a xarxes socials.

Campanya de publicitat Benelux
Al llarg del 2020
Benelux
Benelux

46

Campanya de publicitat online i
offline a diversos mitjans de França i
el Regne Unit per posicionar Catalunya com a millor destinació per a la
pràctica esportiva. La campanya
inclou activació a xarxes socials i
aplicacions esportives, entre d'altres.

L'ACT impulsa una campanya de
promoció de Catalunya com a destinació de ciclisme esportiu adreçada
al mercat holandès i part del mercat
belga, amb continguts a mitjans
online i offline, i xarxes socials.

Campanya de publicitat Àsia Pacífic
Al llarg del 2020
Àsia Pacífic
Àsia Pacífic

L'ACT realitza una campanya per
promocionar el turisme esportiu a
Catalunya als mercats de l'Àsia Pacífic (Japó, Austràlia i Corea del Sud),
que inclou continguts a xarxes
socials, portals especialitzats i
presència a mitjans online i offline.
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Campanya de publicitat Itàlia
Al llarg del 2020
Itàlia
Itàlia

48

L'ACT duu a terme una campanya de
publicitat per comunicar les possibilitats esportives de Catalunya amb
continguts online i offline i amb
presència a xarxes socials en un
mercat amb fort potencial.

Campanya de publicitat Espanya
Al llarg del 2020
Espanya
Espanya

L'ACT prepara una campanya de
publicitat transmèdia que inclou visibilitat al grup Motorpressibérica, la revista Volata o Zyclo, per a comunicar
Catalunya com a destinació de
turisme esportiu, tant a nivell d’entrenament com de competició, a través
del fil conductor de l’esport i els seus
valors. Amb Motorpressibérica, l'ACT
acorda repercussió a diferents mitjans
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del grup, enviament de newsletters i
campanya de bàners. Volata realitza
una guia de rutes escollides i proposades per dones ciclistes d'àmbit nacional i internacional, a més de vídeos
testimonials i articles sobre la destinació. Finalment, Zyclo crea branded
content online i offline sobre Catalunya com a destinació de ciclisme.
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Formació al sector - Jornades de networking amb visites al territori
Al llarg del 2020
Catalunya
Catalunya

50

L'ACT organitza 2 o 3 visites d'un dia
per diferents destinacions del territori, benchmarks interns a Catalunya,
per mostrar les bones pràctiques en
turisme esportiu a la nostra destinació i per generar networking entre les
empreses afiliades participants.

Formació al sector - Benchmark
Per concretar
Espanya

L'ACT organitza un viatge d'estudi
(benchmark) de turisme esportiu a
una destinació competència de
Catalunya a determinar, per veure
com treballa aquest segment.

Catalunya

51

Formació al sector - Jornada de Turisme Esportiu Mercats Internacionals
Per concretar
Catalunya
Regne Unit i Irlanda / França /
Alemenya / Països Nòrdics

L'ACT organitza una jornada per
explicar el funcionament dels principals mercats internacionals, amb un
focus en turisme esportiu (nombre de
federats, esports més practicats...).
Es convidarà a prescriptors de cada
mercat per tal que expliquin: la imatge
de Catalunya al mercat, els punts
forts i febles de la nostra destinació...
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Intel·ligència de mercat - Estudis de turisme esportiu i golf
Al llarg del 2020
Diversos
Diversos

53

L'ACT prepara diferents estudis per a
conèixer la dinàmica i demanda dels
turistes esportius, cicloturistes i turistes de golf en mercats internacionals
de fort potencial. L'ACT també
prepara un estudi per a conèixer el
perfil del turista esportiu que visita
Catalunya a través dels equipaments
del territori i l'impacte econòmic del
turisme esportiu a Catalunya.

Grup de treball - Creació del Catalonia Sports Tourism Comission
Al llarg del 2020
Catalunya
Catalunya

L'ACT treballa en la creació d’un
grup de treball/organisme multi-institucional per fixar una estratègia
activa i coordinada de captació d’esdeveniments turístico-esportius amb
un mix de competicions oficials,
esport federat, esport amateur i
noves disciplines. Inspirat en els
sports comissions americans.
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CICLISME
BTT
09.02-13.09

29-31.05

10-11.10

Sea Otter Europe Girona
Costa Brava

LaTramun UCI MTB
Marathon World Series

Girona

Girona

www.seaottereurope.com

https://latramun.cat/es/

Diverses localitats

www.bikemarathonbtt.com

Juny

16.02

Pedals de Foc Non Stop

Sant Gregori

La Santa Vall

www.pdfnonstop.com

www.lasantavall.com

Juny

22.02-13.09

Pirinexus 360 Challenge

Diverses localitats

Copa Catalana BTT

Girona

www.thepirinexus360.com

www.copacatalanabtt.com

Juny

22-23.02

Škoda Gran Fondo Priorat

Banyoles

Super Cup Massi
Copa Catalana MTB

Priorat

http://skodagranfondopriorat.com

Catalunya

Transpyr Coast to Coast

www.voltacatalunya.com

Pirineus

01-03.03

www.transpyr.com

Girona MTB Challenge

23-29.03

Juny

www.copacatalanabtt.com

Girona

Ciclisme de
carretera

Vielha

© Toni Albir. GZ

Scott Marathon Cup

07.06

Volta Ciclista a Catalunya

28.03

www.gironamtbchallenge.com

Ger

14-15.03

www.labaixacerdanya.com

Gran Fondo Cambrils
Park-Costa Daurada

18.07

https://granfondocambrilspark.com

Baix Empordà

VolCAT Costa Brava
http://costabrava.volcatbtt.com

La Baixa Cerdanya
Salardú

Era Roda NonStop

© GZ

www.eraroda.com
09-12.07

Vall de Boí

BUFF Mountain Festival
www.buffmountainfestival.com

Cambrils

25-26.04

Lloret de Mar

Gran Fondo Lloret
Costa Brava i Lloret
Cycling Weekend
www.granfondolloretcostabrava.com
24.05

Reus

18-19.09

Sarrià de Ter-Camprodon

Pirineu Girona Challenge

Polar Gran Fondo
La Mussara

www.gironachallenge.com

www.polargranfondolamussara.com

19-20.09

Maig

28.03

Girona

La Traka Gravel

Clàssica Penedès

Down Urban – Eliminator
World Cup

www.trakagirona.com

www.classicapenedes.com

25-27.09

Maig

Happy Ride Weekend

Marxa Cicloturista
Montsec-Montsec

Barcelona

www.downurban.com

09-12.04

Igualada

VolCAT
www.volcatbtt.com
26.04

Maçanet de Cabrenys

10è Enduro Salines
Internacional UCI C3
www.endurosalines.cat

Premià de Dalt

http://lapomabikepark.com/en/happy-rideweekend

Balaguer

https://montsec-montsec.com

Octubre

10.05

Sealight Camí de Llum

Terra de Remences

Cadaqués-Cotlliure

Sant Esteve d’en Bas

www.sealight.cc

www.terraderemences.com

01-04.10

Juny

Catalunya Bike Race

Aixa Pirineu

Puigcerdà

www.catalunyabikerace.com
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Camprodon

www.klassmark.com
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Juny

Bellver de Cerdanya

13.06

Girona

Girona Gran Fondo
https://gironagranfondo.com
28.06

© Inmedia Solutions. ACT

www.3nacions.com

ESPORTS
D’EQUIP

Tennis

Tres Nacions

Bàsquet
23-27.02

Lloret de Mar

Week Without Walls
http://globasket.com

Berga

La Ruta Minera

04-09.04 i 13-18.04

Lloret de Mar

www.larutaminera.org
Juliol

11-17.05

Globasket

Cerdanya Cycle Tour

13-14.04

www.lacerdanyacycletour.com

Torneig Internacional de
Tennis Femení WTA-ITF

05-06.06

www.wtatennis.com/tournaments

La Bisbal

Alp

Bellver

Orbea Cadí Challenge

http://globasket.com

Girona

Costa Brava Girona
International Basket Cup
http://gironabasket.com

www.orbeacadichallenge.com

18-26.04

09-12.04

27.09

Open Banc Sabadell –
68è Trofeu Comte de Godó
www.barcelonaopenbancsabadell.com

MICBASKETBALL
(Mediterranean
International Cup)

Agost

www.micbasketball.com

Gerundona Road
www.elsbandolers.cat
11.10

Girona

The Service Course
Gran Fondo

El Prat de Llobregat

Tennis Europe

Costa Brava

© GZ

Girona

Barcelona

www.sanchez-casal.com

https://theservicecourse.cc/gran-fondo

Octubre

El Prat de Llobregat

ATP Challenger SánchezCasal

ESPORTS
DE RAQUETA

www.sanchez-casal.com

Tennis de taula

Bàdminton
18-23.02

13-15.03

Barcelona Spain Masters

Torneig Internacional de
Catalunya de Tennis Taula

Barcelona

http://worldtour.badminton.es

UNI Girona

www.fiba.basketball/euroleaguewomen

Calella

www.cttcalella.com
© Raphael Sacheta. GZ

Partits Euroleague
Women

Handbol
10-13.04

19.03

Calella

Platja d’Aro

Open Internacional
Adaptat Tennis Taula
www.ittf.com

37 Ciutat de Calella Trophy
https://en.spainsport.net
24-28.06

Granollers

Granollers Cup
www.granollerscup.com

11-12.04

Valls

IV Open Internacional de
Veterans Costa Daurada
de Tennis de Taula
www.vetterans.com
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03-05.07

Calella

Open Handbol Platja
“Trofeu Ciutat de Calella”
www.beach-handball-calella.com
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Futbol
21-23.02

Premià de Dalt

13-14.06

Salou-Cambrils

www.barcelonagirlscup.com

International Carnaval Cup

13-14.06

http://internationalcarnavalcup.com/
el-torneo

Top Ten Cup

04-14.04

Cambrils-Salou

Mundialito

www.mundialito.org
Abril-juliol

Malgrat de Mar

KOMM MIT Internacional
https://www.komm-mit.com
Trofeo Mediterráneo: 04-09.04
Copa Santa: 09-13.04
Copa Maresme: 13-18.04
International Whitsuntide
Tournament: 01-06.06
Copa Catalunya: 21-27.06
Spain Trophy: 28.06-04.07
07-12.04

Costa Brava

MIC (Mediterranean
International Cup)
www.micfootball.com
09-12.04 i 28.07-02.08

Salou

Mare Nostrum Cup
https://marenostrumcupfootball.com
18-19.04, 17-18.10 i 24-25.10

Salou-Cambrils

Football Cup Barcelona
www.footballcupbarcelona.com

Partits 1a Divisió Futbol
Femení. La Liga
Iberdrola

Barcelona Girls Cup

03.05: FC Barcelona RCD Espanyol
www.laliga.com/futbol-femenino

Blanes-Tordera
www.toptensports.es
17.06

Sant Cugat del Vallès

Hoquei

World Championships
Qualification Tournament
(fútbol 7)

03-06.01

Barcelona

Torneig Internacional
Hockey de Reyes

www.santcugat.cat
25.06-02.07

www.hockeyreyes.com

Sant Cugat del Vallès

IFCPF Female World Cup
Febrer

www.ifcpf.com
25.06-09.07

Sant Cugat del Vallès

ESPORTS
D’HIVERN

IFCPF Nations
Championships

www.fecpcinternational.org
26-30.06

18-20.01

Salou

Diverses localitats

Women’s International
Cup

World Snow Day
https://world-snow-day.com/

https://womensinternationalcup.com
06-10.07

Baqueira

Barcelona Summer Cup

www.marxaberet.com

Salou-Cambrils

Marxa Beret

www.barcelonasummercup.com

02-05.02

Agost

Espot

Barcelona

Copa d’Europa IPC
d’Esquí Alpí Paralímpic

Trofeu Joan Gamper
www.fcbarcelona.cat

www.skipallars.cat

11-16.05

10-12.02

Lloret de Mar

www.europeanfutsal.com

30-31.05

Salou-Cambrils

Barcelona Football Festival

Baqueira Beret

05.01: RCD Espanyol FC Barcelona
10.05: FC Barcelona RCD Espanyol
www.laliga.es

www.barcelonafootballfestival.com
04-07.06

Barcelona

Trofeu Internacional
Ciutat de Barcelona
www.fecpc.cat
04-07.06

OPA Cup

Partits 1a Divisió Futbol.
La Liga

www.baqueira.es
© Enric Fontcuberta. GZ

Open Men’s Futsal Clubs
World Cup

Partits 2a Divisió Futbol.
La Liga
Girona
Girona FC

03.03

www.gironafc.cat

La Molina

Copa del Món
d’Snowboard FIS PAR
SBX SL

Barcelona

IFCPF European
Champions League

www.lamolinace.cat

www.ifcpf.com
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16-17.05

Olot

Oxfam Intermón Trailwalker
https://trailwalker.oxfamintermon.org
17.05

La Pobla de Lillet

Trail Catllaràs
www.catllaras.com

08-10.05
03-04.03

La Molina

Copa del Món IPC
d’Snowboard Paralímpic

Barcelona

Gran Premi d’Espanya
de Formula 1 - Catalunya
www.circuitcat.com

06-07.06

Ribes de Freser

Trail els Bastions
www.elsbastions.com
07.06

Berga

www.lamolina.cat/estiu

Berga Trail
www.bergatrail.com

05-07.06

13.06

Barcelona

ESPORTS
DE MOTOR

Gran Premi Monster
Energy de Catalunya de
Moto GP
www.circuitcat.com

www.millaverticaldareu.com
28.06

Trail Ulldeter

Bassella

05.07

www.bassella.com/bassella-race-1

24 Hores de Resistència
Internacionals - Montmeló

www.trailulldeter.com

Barcelona

www.fim-europe.com

© GZ

Milla Vertical (Running
vertical)
Camprodon

Febrer

Bassella Race 1

Àreu

Juliol

Vielha

Trail Vielha-Molières 3010
www.trailmolieres3010.com
03-05.07

Vielha

UTMB Val d’Aran

RUNNING
Trail running
02.02

Barcelona

Campionat del Món de
X-Trial - Trial Indoor
Solomoto Barcelona
www.x-trial.com

08.03

www.aranbyutmb.com
09-12.07

Barruera

BUFF® Epic Trail Vall de Boí
www.buffepictrail.com

Palamós

13.06

www.trailcostabrava.com

Night Trail Lloret

Trail Costa Brava
Març-abril

Lloret de Mar

https://nighttraillloret.com/
Setembre

Prades

Ultratrail Muntanyes Costa
Daurada

Rialp

Rialp Matxicots

www.naturetime.es/2018/en/home

www.turisrialp.cat/matxicots

Les Comes

19.04

03.08-05.09

www.lescomes4x4festival.com

Trail Cap de Creus

Pyrennees Stage Run

Març

Roses

Ribes de Freser-Salardú

www.trailcapdecreus.com

https://psr.run

Costa Brava

24-26.04

Octubre

http://rallyclassics.club

Costa Brava Stage Run

Salomon Ultra Pirineu

Les Comes 4x4 festival
13-14.03

Rally Costa Brava
Abril

Barcelona

FIA World RX Catalunya
Rallycross
www.catalunyarx.com

Blanes-Portbou

Bagà

https://cbsr.run

http://ultrapirineu.com

Maig

Octubre

Bellver de Cerdanya

Ultratrail Serra
del Montsant

http://ultracerdanya.com

www.naturetime.es

Ultra Cerdanya
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15.10

Girona

Cursa de Muntanya
de Girona
www.cmgirona.com

17.05

29.05

Ironman 70.3 Barcelona

FINA Artistic Swimming
World Series

Calella

www.ironman.com

Barcelona

www.fina.org

Marató
16.02

Barcelona

Mitja Marató Edreams
Barcelona
https://edreamsmitjabarcelona.com
01.03

Girona-Platja d’Aro

Marató Vías Verdes
www.maratonviasverdes.com

07.06-18.10

Diverses localitats

Tricircuit Triatló

L’Ametlla de Mar

20.08

www.tunaracebalfego.com

Balaguer

III Quadriatló Internacional
Ciutat de Balaguer
https://wqf.quadrathlon.com/world-cup
Setembre

© Elisenda Pons. GZ

https://europe.triathlon.org

Barcelona

Zurich Marató de
Barcelona
www.zurichmaratobarcelona.com

06.10

Falset

Duatló de Girona

Barcelona

Barcelona Triathlon by
Santander
www.barcelona-triathlon.com

Travessia de l’Estany
www.turismeiesport.cat

Radikal Ocean52

ESPORTS
D’AIGUA

14-16.03

Sabadell

Trofeu Memorial Paulus
Wildeboer
www.nataciosabadell.cat

www.radikalswim.com/es/travesia/radikalocean52-2.html

Piragüisme i rem
12.04

Banyoles

XIII Open Internacional
de Rem
www.turismeiesport.cat
18-19.04

La Seu d’Urgell

Copa Pirineus

Platja d’Aro

www.swimruncostabrava.cat

www.challengesalou.com

18-19.04

16.05

Trofeu Internacional
de Natació Adaptada Gran Premi Diputació
de Barcelona

www.ironcat.org

Banyoles

Llafranc-Calella de Palafrugell

Swim Run Costa Brava

XVI Ironcat – Copa de les
Nacions

13.09

Octubre

27-29.03

L’Ampolla

Portbou

https://viesbraves.com

04.10

www.triatlogironacostabrava.cat

Challenge Salou

Trofeu Internacional Ciutat
de Barcelona de Natació.
Mare Nostrum

SwimRun Vies Braves
“Mar d’Amunt”

18.04

Salou

Barcelona

Setembre

Natació

Girona

09-10.06

www.ironman.com/barcelona

Lleida

01.03

Campionat d’Espanya de
Natació Adaptada

Ironman Barcelona

Novembre

TRIATLÓ

Lloret de Mar

www.cnsantandreu.com/marenostrum

Calella

www.maratodelpriorat.com

http://mitjalleida.com

06-07.06

04.10

Marató del Priorat

Mitja Marató de Lleida

TunaRaceBalfegó

http://www.fedpc.org/

Banyoles

Banyoles European
Triathlon Cup

15.03

26.04

www.tricircuit.com

Barcelona

www.fecpcinternational.org
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www.raftingparc.cat
23-24.05

Castelldefels

III Barcelona
Internacional Dragon
Boat Festival
https://barcelonadragonboatfest.com
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Juliol

8-11.07

11-12.07

Ral·li Internacional de
la Noguera Pallaresa

XIII Regata Puig Vela
Clàssica Barcelona

European Balloon Festival

www.kayaksort.cat

www.puigvelaclassica.com

Sort

Barcelona

Sort

Campionat del Món
d’Estil Lliure de Kayak

www.ebf.cat/index.php/ca
18-19.07

09-11.10

L’Ametlla de Mar

Europa Cup Laser

www.24hrollertour.com

Roses

1-6.07

Igualada

http://eurilca.org

24hRollerTour
01.08

Àger

18-22.12

Palamós

www.kayaksort.cat
http://www.christmasrace.org

Open Internacional Ala
Delta d’Àger i Lliga
Nacional

© Mundials 2019 Parc del Segre – La Seu d’Urgell

www.trendelsllacs.cat/en/index
30.08-06.09

Calella

ALTRES ESPORTS

Catalunya Open Dards
Internacional
www.catalunyainternationaldarts.eu
Setembre

Cellers-Àger

30.01-01.02

Empuriabrava

Escalada.
Rally Terradets

www.windoor-realfly.com

www.rallyterradets.com

09-12.04

Setembre

Iberica DanceSport

Corporate Games

Wind Games
11-13.09

La Seu d’Urgell

Copa del Món de
Descens Sprint
www.raftingparc.cat

Cambrils

Reus

http://ibericadancesport.com

www.corporate-games.com

03-10.05

01-04.10

Catalonia Trek Festival

109è Concurs de Salt
Internacional d’Hípica

Barcelona

Salou

www.cataloniatrekfestival.cat

Vela
12-16.02

Palamós

International Vila de
Palamós Optimist Trophy
www.palamosoptimisttrophy.org

19-24.05

Sant Pere Pescador

Campionat del Món de
Windsurf Gran Premi
Catalunya Costa Brava
www.pwaworldtour.com

06-11.05

Santa Susanna

06-08.12

http://stasusanna-barcelona.uk

Raid Hípic Internacional
de Barcelona

Campionat d’Europa
de Fitness
8-10,15-17.05

Santa Susanna

http://stasusanna-barcelona.uk

Barcelona

52 Torneig Internacional
de Polo - Barcelona Polo
Challenge
www.barcelonapolochallenge.com
Juny

Esgrima
15-16.02
Sabadell

Barcelona

imaginExtreme Barcelona
www.imaginextremebarcelona.com

28-31.05

www.csiobarcelona.com

Copa del Món d’Esgrima
www.esgrima.cat
07-08.03

Barcelona

06-12.07

Barcelona

http://trofeocondegodo.com

Twirling European
Championships

http://events.esgrima.cat/santjordi

47è Trofeu de Vela Conde
de Godó
28.06-05.07

Blanes

www.wbtf.org

Trofeu Internacional
Sant Jordi
07-09.12

Sant Pere Pescador

Barcelona

http://cvballena-alegre.sailti.com

https://esgrima.cat

Trofeu Internacional Ciutat
de Barcelona

Hobie CAT European
Championship Costa Brava
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Més informació
Entitats de promoció turística

Oficines a l’exterior
de l’Agència Catalana de Turisme
Benelux
info.act.bnl@gencat.cat
+ 32 26 406 151

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info
www.terresdelebre.travel

Països nòrdics
info.act.nordic@gencat.cat
+ 358 40 7177 295

Patronat de Turisme Costa Brava Girona
www.costabrava.org
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
www.aralleida.cat
Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat

França
info.act.fr@gencat.cat
+ 33 140 468 448

Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.com

Regne Unit
info.act.uk@gencat.cat
+ 44 20 7583 8855

Agència Catalana de Turisme

Europa central
info.act.de@gencat.cat
+ 49 69 7422 4873
Itàlia
info.act.it@gencat.cat
+ 39 02 873 935 73

www.catalunya.com
www.facebook.com/catalunyaexperience
@catalunyaexperience

Espanya
turisme.blanquerna@gencat.cat
+ 34 915 241 000

www.twitter.com/catexperience
@catexperience

Rússia
info.act.ru@gencat.cat
+ 7 495 567 1871

www.instagram.com/catalunyaexperience
www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

Xina
promotion.act.cn@gencat.cat
+ 86 10 848 682 84
Sud-est asiàtic
info.act.sea@gencat.cat
+ 65 622 04 022

Palau Robert
(Centre d’Informació Turística de Catalunya)
Passeig de Gràcia, 107 - 08008 Barcelona
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
www.gencat.cat/palaurobert

Estats Units
info.act.usa@gencat.cat
+ 1 212 7823332
Amèrica del Sud
info.act.latam@gencat.cat

Horaris
de dilluns a dissabte: 10-20 h
diumenges i festius: 10-14.30 h
Informació turística
012 (Catalunya)
902 400 012 (fora de Catalunya)
+ 34 902 400 012 (fora d’Espanya)

Reserves
Experience Catalunya
https://experience.catalunya.com

41

Socis/Membres ACT

Partners

www.catalunya.com

