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PIMEC promou l’arribada de turistes ucraïnesos a 
Catalunya en benefici de l’economia i els negocis 

PIMEC Turisme i la Federació d’Empreses de Turisme d’Ucraïna signen un conveni de 
col·laboració dins el programa europeu ‘Eastern Partnership’, al qual PIMEC participa 
com a membre d’SME United 
 
Kiev i Barcelona estan connectades per fins a tres línies aèries amb vols directes, 
concretament Ukraine International Airlines (UIA), Ryanair i Vueling 
 

Barcelona, 26 de juny de 2019. PIMEC, a través de la seva sectorial PIMEC Turisme, 
ha signat a Kiev un conveni de col·laboració amb la Federació d’Empreses de Turisme 
d’Ucraïna (UFET) per promoure l’arribada de turistes ucraïnesos a Catalunya en benefici 
de l’economia i els negocis catalans. Aquest acord – que s’emmarca dins el programa 
europeu ‘Eastern Partnership’, al qual PIMEC participa com a membre de la patronal de 
les pimes a Brussel·les: SME United- permetrà impulsar mesures com l’organització de 
visites exploratòries mútues d’empresaris del sector turístic a Barcelona i Kiev. 

El director de Col·lectius i Relacions Internacionals de PIMEC, Jacint Soler, ha destacat 
que el sector turístic a Ucraïna “es troba en ple desenvolupament i afronta reptes 
importants”, com la lluita contra l’economia informal, la promoció de productes i paquets 
turístics arreu del país i la recuperació del nombre de visitants. “Kiev i Barcelona estan 
connectades per fins a tres línies aèries amb vols directes, concretament Ukraine 
International Airlines (UIA), Ryanair i Vueling”, ha afegit després de recordar que el 2017 
Ucraïna i la UE van suprimir recíprocament el requisit de visat d’entrada, quelcom està 
estimulant els fluxos turístics entre ambdós territoris. 

Després de reunir-se amb representants d’UFET, entitat que representa 10 associacions 
i 2.000 empreses del sector del turisme a Ucraïna, Jacint Soler assegura que “en pocs 
anys es pot arribar al mig milió de turistes ucraïnesos que visiten Catalunya”, tenint en 
compte que el 2018 el nombre de visitants d’aquest país al conjunt de l’Estat espanyol 
va créixer un 75% anual segons dades del Ministeri de Turisme. 
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