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La delegació turística catalana a 
l’Índia tanca la missió amb 1.200 
contactes comercials 
 

 Alleugerir els tràmits del visat i poder atraure turistes indis més enllà 
de Barcelona, reptes per al sector a Catalunya. 
 

 

Dijous, 28 de novembre de 2013- Les empreses i entitats del sector turístic han 
tancat avui la missió a l'Índia. Les trobades comercials a Nova Delhi i Mumbai 
amb operadors turístics han permès a cadascuna de les vuit empreses fer més de 
150 contactes directes, això ha suposat un total de 1.200 entrevistes comercials. 
 
Els reptes per al sector passen perquè les ambaixades alleugereixin els tràmits 
per obtenir el visat i per aconseguir atraure els turistes indis més enllà de 
Barcelona. Els visitants que venen del país asiàtic acostumen a fer un viatge 
d'entre vuit i deu dies per l'estat espanyol, dels quals en solen destinar tres a 
visitar específicament la Ciutat Comtal. El mercat turístic del país asiàtic coneix 
aquesta marca per icones com ara Gaudí i el Barça. L’objectiu és aconseguir 
atraure el turista indi més enllà de Barcelona.  
 
Els turistes indis també acostumen a viatjar fora de temporada alta. Entre els 
factors que influeixen més a l'hora de decidir el destí, a més del clima o el 
pressupost, hi ha les facilitats per obtenir el visat. És necessari que s’agilitzi el 
procediment burocràtic i se simplifiquin els requisits per tal que el turista indi que 
vulgui viatjar a Catalunya aconsegueixi un visat.  

 
En el marc d’aquesta missió a l’Índia, el president de la Generalitat, Artur Mas, i el 
conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, també s’han reunit amb 
representants de les companyies aèries Air India i Jet Airways, amb l’objectiu de 
facilitar en un futur l’obertura de vols directes entre Barcelona i l’Índia. 

 
L’Índia és un important mercat turístic emergent, doncs s’espera que al 2016 els 
indis realitzin 25 milions de viatges internacionals. 


