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Els ports de Palamós, Roses, la Ràpita i les 
seves destinacions turístiques es promouen 
davant del sector de creuers a Màlaga 

 

• La Seatrade Cruise Med 2022 és un gran fòrum per promoure l’activitat 
de creuers de la Costa Brava i el delta de l’Ebre a la indústria 
creuerística a Màlaga 
 

• Aquesta acció promocional pretén captar noves companyies i noves 
escales en un marc sostenible, reforçar el turisme marítim i impulsar la 
projecció internacional del territori  
 

• Costa Brava Cruise Ports passa el relleu al port de Màlaga per organitzar 
la nova assemblea de Medcruise  

 

 
          Costa Brava Cruise Ports i Delta Ebre Port a la Seatrade Med 2022. 

 
La Generalitat de Catalunya, a través de l’empresa pública Ports de la Generalitat, 
els ajuntaments de Palamós, Roses i la Ràpita i els patronats de Turisme de la Costa 
Brava Girona i Terres de l’Ebre, amb les marques Costa Brava Cruise Ports i Delta 
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Ebre Port, participen en la fira biennal dels creuers a la Mediterrània, Seatrade 
Cruise Med 2022, que se celebra a Màlaga del 14 al 15 de setembre. 
 
Els ports de Palamós, Roses i la Ràpita i les seves destinacions turístiques volen 
donar a conèixer en el seu estand els serveis de les instal·lacions portuàries i l’oferta 
turística de les destinacions a les companyies de creuers, associacions, 
touroperadors i agents. Aquesta acció comercial és fruit dels acords institucionals 
entre els representants de les dues marques comercials, compromeses en treballar 
pel creixement sostenible de l’activitat creuerística, apostar per una sinergia entre els 
ports, les destinacions turístiques i el sector de creuers amb noves eines de 
promoció i nous itineraris turístics al nostre territori.  
 
Així mateix, l’acció ha d’ajudar a potenciar l’arribada de turisme marítim a la costa 
catalana i donar major projecció internacional del territori en el si la indústria de 
creuers. 
 
Nova assemblea de Medcruise a Màlaga 
 
Costa Brava Cruise Ports passarà el relleu, el pròxim divendres 16 de setembre, al 
port de Màlaga com a nou organitzador de l’edició 61a de l’assemblea de Medcruise, 
l’associació de ports de creuers a la Mediterrània. 
 
La 60a edició de l’assemblea de Medcruise, organitzada a la Costa Brava de 24 al 
27 de maig passats, en què els ports de Palamós i Roses i la destinació n’eren els 
amfitrions, va batre rècords amb 185 participants i 22 representants de companyies 
de creuers. Durant tres dies, es van organitzar 600 reunions professionals entre  
companyies, ports, patronats de turisme, agents i touroperadors, així mateix es van 
celebrar sis conferències sobre les tendències a la Mediterrània amb l’activitat de 
creuers amb temes com: els reptes que han d’assumir els 145 ports membres de 
Medcruise en matèria de sostenibilitat, valorar la promoció de nous nínxols de 
mercat com és el sector dels joves o la transformació digital que ha de dur a terme 
l’activitat creuerística. 
 
14 de setembre de 2022 
 


