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Notícies

EL SITC duu el món a Montjuïc
L’oferta turística de 76 països, les propostes de
1.500 expositors i diverses activitats lúdiques i
esportives són els principals atractius d’enguany del Saló Internacional del Turisme de Catalunya, que espera rebre, del 17 al 20 de abril,
uns 200.000 visitants.
Un any més, el SITC converteix Montjuïc en una oportunitat
per viatjar arreu del món i descobrir les mil i una possibilitats per viatjar i fer turisme, o conèixer aquest sector en
profunditat. I és que el Saló és un important fòrum de debat
que permet reunir nombrosos professionals i experts en turisme sostenible, turisme gai o noves tendències, com ara el
moviment “Slow cities”.

do, capital cultural” o “Caldas Villa Termal” i “Oviedo XII siglos”.
El “Bulevar de la sidra” recrea el carrer Gascona, amb degustacions de sidra i formatges asturians, mentre que la música
tradicional hi és present amb dels gaiters Ciudad de Oviedo.

L’innovador Pink Corner
Grècia, les illes Balears i Oviedo,
convidats d’honor
El clima, el paisatge i l’impressionant llegat històric, artístic
i cultural com a bressol d’una de les grans civilitzacions, fan
de Grècia, el país convidat d’honor, un destí turístic de primer ordre. Amb tot tipus d’atractius per gaudir de la natura,
les ciutats, la gastronomia... Grècia presenta mostres de folklore, artesania, cultura i degustacions de productes típics,
rutes i opcions turístiques a mida del viatger.
Les illes Balears (Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Cabrera i Dragonera) són presents al SITC com a comunitat autònoma convidada. Amb més de tres-centes platges i paisatges
de gran bellesa, les activitats relacionades amb el mar i la nàutica són un dels grans atractius de les Illes que, no obstant
això, ofereixen molt més pel turisme que els tòpics de “sol i
platja”. Al SITC es mostraran rutes alternatives, paisatges, art,
història i cultura, espectacles de música en viu, desfilades de
moda eivissenca i degustacions gastronòmiques.
Pel que fa a Oviedo, la primera ciutat convidada del SITC,
exposa el seu notable patrimoni artístic i cultural, del qual
destaquen diversos edificis que són patrimoni de la humanitat per decisió de la UNESCO. Oviedo també promociona
noves iniciatives i projectes turístics, com per exemple “Ovie-

L’edició del SITC 2008 ha donat protagonisme al turisme gai,
habilitant el Pink Corner, un espai únic que reuneix la major
oferta turística i d’oci dirigida al col·lectiu LGTB (Lesbianes,
Gais, Transexuals i Bisexuals) i gay-friendly. El SITC és el primer saló a Espanya que disposa d’una àrea especialitzada en
aquest target, que respon al potencial del sector i neix amb
el suport de la Federació d'Associacions Coordinadora GaiLesbiana. El corner espera acollir prop de 50 empreses i associacions, així com espectacles i activitats divulgatives.

Activitats, jornades i fòrums de debat
A més de les propostes lúdiques i turístiques dels 76 països i
1.500 expositors presents al SITC, les exhibicions de música,
balls, degustacions gastronòmiques, actuacions diverses, concursos i sorteigs de viatges al Brasil, Grècia, el Canadà, el
Marroc, Oviedo, les illes Balears... preveuen aportar interès i
diversió als visitants. Un altre dels atractius del Saló és l’exposició “Llars del món” que el fotògraf Raimon Pla ha realitzat a
12 països. Es tracta d’un testimoni gràfic de com i en quin
entorn i condicions es viu a Birmània, Jordània, Síria, Turquia
o a l’Índia. D’altra banda, a l’àrea “Cultures del món” –organitzada amb la col·laboració de la revista Altaïr– la República de
Mali, la regió del Tibet, el Senegal i Gàmbia promocionen mitjançant diversos suports el seu art, artesania, tradicions i
rituals. Finalment, dues jornades sobre la innovació i els serveis de comunicacions mòbils per al sector turístic i el transport de viatgers és la proposta que ofereix Vodafone, soci tecnològic de Fira de Barcelona en comunicacions mòbils. n

