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La Generalitat i el FC Barcelona renoven 
el conveni per promocionar Catalunya 
com a destinació turística de referència a 
nivell mundial  

 L’acord, vigent fins el juny de 2016, té com a objectius principals 
sumar sinèrgies, afavorir la comercialització exterior de la marca 
Catalunya i multiplicar l’esforç promocional aprofitant el ressò 
internacional del Barça. 

 

Dijous, 4 de setembre de 2014- El conseller d’Empresa i Ocupació i president de 
l’Agència Catalana de Turisme (ACT), Felip Puig, i el vicepresident del FC 
Barcelona, Carles Vilarrubí, han renovat l’acord de partenariat per promocionar 
conjuntament Catalunya com a destinació turística de referència a nivell mundial 
de la mà de la marca Barça. A l’acte també hi ha assistit el director de l’Agència 
Catalana de Turisme, Xavier Espasa, i per part del Barça, el director de 
Màrqueting, Laurent Colette. 

Fruit d’aquest acord, vigent fins el 30 de juny de 2016, el FC Barcelona 
col·laborarà en el reforç i millora del posicionament de la marca turística 
Catalunya a través de presentacions en alguns dels desplaçaments de l’equip; de 
les escoles internacionals que el Barça té arreu del món; i dels seus canals de 
comunicació. 
  
El conseller Puig ha destacat que “el Barça representa uns valors arreu del 
món que es vinculen a la marca Catalunya. El Barça és una marca molt més 
potent que qualsevol altra del país i és un gran encert i una oportunitat 
associar-la amb Catalunya”. Felip Puig ha afegit que “el turisme és una de les 
peces bàsiques per a la nostra recuperació econòmica i amb aquesta 
col·laboració el Barça ajuda a l’economia, la cultura i la internacionalització 
de Catalunya”. El conseller ha agraït al club blaugrana, un cop més, aquesta 
contribució al país. 
 
Per la seva banda, Carles Vilarrubí ha afirmat que gràcies a aquest acord, “el 
Barça s’ofereix com a plataforma per projectar i donar a conèixer la marca 
Catalunya arreu del món. Posem el gran fenomen social que és el nostre 
club al servei del país”. 
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Entre d’altres accions, el club cedirà a l’Agència Catalana de Turisme espais per 
dur a terme accions de promoció i entrades als partits per convidar turoperadors, 
agències de viatges, premsa i prescriptors turístics internacionals. A més, el 
Barça farà difusió del nou canal de venda online d’experiències turístiques de 
Catalunya, i l’Agència Catalana de Turisme i la marca Catalunya seran 
col·laboradors oficials de la Gira d’Estiu 2015 del club blaugrana. 
  
Per la seva banda, l’ACT cedirà al FC Barcelona una presència destacada en tots 
els suports i canals de comunicació i de promoció de l’agència (workshops, 
principals fires internacionals, famtrips i presstrips, presentacions, espais de 
promoció turística de Catalunya, etc.) per posicionar en mercats emissors 
estratègics els seus productes pensats per als turistes, com ara el “Camp Nou 
Experience” i els seus espais i propostes dirigits al turisme de reunions, 
esdeveniments i d’incentius. 
   
Amb motiu de l’acord signat, l’Agència Catalana de Turisme i el FC Barcelona 
continuen apostant per fer presentacions conjuntes de Catalunya dirigides a 
operadors turístics i mitjans de comunicació locals, en aquelles ciutats on el Barça 
disputi partits de Champions League i que es consideren punts estratègics 
d’emissió de turistes. En el cas del mercat d’Àsia-Pacífic, a més, l’ACT i el Barça 
organitzaran de manera conjunta diverses accions promocionals i concursos en 
l’àmbit de les xarxes socials que permetin difondre la destinació turística catalana 
en aquest mercat emissor, estratègic per a Catalunya. 
  
Aquesta renovació consolida la relació entre l’Agència Catalana de Turisme i el 
Barça, que permet sumar sinèrgies, afavorir la comercialització exterior i 
multiplicar l’esforç promocional aprofitant el ressò internacional de la marca 
Barça, un dels principals actius turístics del país i amb qui Catalunya comparteix 
els valors de lideratge, prestigi, esforç, passió i identitat catalana. 
 
Programa de partenariat de l’Agència Catalana de Turisme 
  
La renovació de l’acord amb el Futbol Club Barcelona forma part d’un seguit 
d’aliances en què treballa l’Agència Catalana de Turisme per crear un grup de 
socis estratègics, format per empreses i entitats amb projecció internacional, amb 
l’objectiu d’aconseguir un major impacte de la marca turística ‘Catalunya’ a 
l’exterior i generar recursos per a la promoció. El Barça se suma a la resta de 
partners que fins ara han signat acords amb l’ACT: Vueling, el Circuit de 
Barcelona - Catalunya, La Roca Village, Iberia, Qatar Airways, PortAventura, 
Damm i Abertis Autopistas. 


