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NOTA DE PREMSA 

Turisme de Barcelona i Renfe firmen un 

acord per promoure el turisme en tren  

• Tant el Consorci com Renfe preveuen incrementar la prestació, 

organització i promoció de viatges combinats vinculades al 

transport ferroviari 

 

• L’acord subscrit suma sinergies per fomentar l’ús del tren com a 

mitjà de transport sostenible 

 

• S’aplicarà un descompte del 35% pels esdeveniments vinculats a 

turisme de negocis, fires i congressos 

 

 

Barcelona, 23 de gener de 2020. – L’objecte de l’acord és promocionar conjuntament 

serveis de transport en ferrocarril de Renfe i de Barcelona com a destinació turística i de 

negocis.  Per aquest motiu, s’oferiran descomptes als delegats i assistents de totes les 

activitats congressuals al voltant del 35%. Turisme de Barcelona es responsabilitza  a 

promoure el coneixement dels viatgers i, de mutu acord, s’obre realitzar altres activitats 

promocionals entorn les experiències en transport ferroviari.   
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L'acord s'ha signat a Fitur (Fira Internacional del Turisme) a Madrid amb l'objectiu de 

col·laborar en la promoció turística de Barcelona i del seu entorn i en la promoció del 

tren com a mitjà de transport sostenible. D'aquesta manera, Turisme de Barcelona uneix 

esforços amb Renfe per a impulsar l'activitat turística i de transports a Barcelona en el 

context de la sostenibilitat, en clau de Destinació i de territori. El director del Consorci 

de Turisme de Barcelona, Joan Torrella i Reñé, i el director General de Renfe Viatgers, 

Ramón Azuara, han formalitzat l'acord a l'estand de Renfe. 

Igualment, mitjançant aquest conveni, el consorci de Promoció turística de la ciutat 

promocionarà en les seves activitats el tren d'Alta Velocitat per al seu ús com a mitjà de 

transport en el corredor Barcelona-Madrid així com en els serveis de Llarga Distància. El 

Consorci promocionarà els productes de Renfe en les seves publicacions destinades al 

sector turístic en general, així com també en el sector d'incentius d'empreses, 

congressos i convencions. Renfe i el Consorci de promoció turística de Barcelona signen 

aquest acord de col·laboració en base el compromís de totes dues entitats pel foment i 

la promoció del transport sostenible. Aquesta col·laboració treballa per a consolidar i 

fomentar un desenvolupament sostenible de l'entorn i la mobilitat, tant en l'àrea 

metropolitana com en desplaçaments de llarga distància. Un acord que significa una 

nova via de col·laboració entre l’organisme de promoció i la companyia ferroviària.  

Per a més informació: Lali Ferrando  lferrando@barcelonaturisme.com  93368 97 00 / 646 

467 715 
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