
 
 

 
Generarà 240 llocs de feina directes 

 

L’Open d’Espanya de Golf tindrà un impacte 
econòmic de 54 milions d’euros 

 
El Col·legi d’Economistes de Catalunya a Barcelona ha acollit aquest matí 
la presentació de l’Open d’Espanya de Golf que tindrà lloc al Reial Club de 
Golf El Prat de Terrassa del 14 al 17 de maig i que comptarà amb les 
principals figures del golf europeu. L’acte ha servit per donar a conèixer 
l’impacte econòmic del torneig, que es calcula que serà de 54 milions 
d’euros al conjunt d’Espanya. Durant la competició s’han reservat més de 
500 habitacions d’hotel per acollir més de 40.000 visitants i s’han 
contractat 240 persones. 
 
Barcelona, 4 de Maig de 2015.- Presentada pel degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, Joan B. Casas, i moderada per Josep Maria 
Gay de Liébana, president de la Comissió d’Economia i Finances de l’Esport 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, aquest matí ha tingut lloc la 
presentació de l’Open d’Espanya de Golf i el seu impacte econòmic.   
 
Albert Duran, president de la Federació Catalana de Golf, ha explicat que 
l’Open d’Espanya de Golf, que per segon any consecutiu tindrà lloc a 
Catalunya, està considerat com una de les competicions més importants a 
Europa, la qual compta amb un pressupost aproximat de 3,5 milions d’euros 
destinats principalment a premis esportius. Durant ha afegit que l’Open atraurà 
entre el 14 i el 17 de maig 40.000 visitants que s’allotjaran en més de 500 
habitacions d’hotel reservades a Terrassa i Barcelona i implicarà la contractació 
de 240 persones, que es sumaran als 290 voluntaris que col·laboraran en la 
organització del torneig. El president de la Federació Catalana de Golf també 
ha comentat que “el golf té un impacte econòmic de 1.200 milions d’euros 
anuals a Espanya, mentre que l’Open d’Espanya implicarà un impacte d’uns 54 
milions d’euros”. 
 
Federico Montllonch, president del Reial Club de Golf El Prat de Terrassa ha 
destacat que organitzar l’Open d’Espanya és “una inversió per al club i un 
impuls al posicionament i visibilitat del Reial Club de Golf El Prat”. Montlloch, 
que ha destacat que “el golf és una font de turisme de qualitat i 
desestacionalitzat per a Catalunya i Espanya”, ha presentat el vídeo 
promocional del torneig en el qual tres grans personatges de l’esport espanyol 
Sergio García, Rafa Nadal i Johan Cruyff es repten per diversos carrers i llocs 
emblemàtics de Barcelona realitzant diferents cops de golf. 
[https://www.youtube.com/watch?v=14YHzCLOSZ4&feature=youtu.be] 
 
A continuació, Xavier Amador, director de Relacions Institucionals de l’Àrea de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona, ha comentat 
que l’organització d’esdeveniments de repercussió mundial com l’Open 
d’Espanya de Golf contribueix a l’impuls de la pràctica esportiva dels ciutadans 
i, en especial, dels més petits. En aquest sentit, Amador ha destacat que 



actualment “més de 1.400 nens i nenes estan  practicant el golf a Barcelona i 
camps propers”. Ramon Riera, diputat delegat de Turisme de la Diputació de 
Barcelona, ha comentat que l’Open és “una excel·lent oportunitat per promoure 
l’entorn de la ciutat de Barcelona i els equipaments esportius de ciutats com 
Terrassa, Sant Cugat del Vallès o Mataró”. 
 
Finalment, Ivan Tibau, secretari general de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, ha tancat l’acte afirmant que és “un honor” que Catalunya torni a 
acollir una competició com l’Open d’Espanya de Golf, que genera una 
“important promoció a nivell turístic de Barcelona i els seus voltants”. Tibau ha 
afegit que “estem en plena carrera perquè Catalunya albergui la Ryder Cup el 
2022 i  l’Open d’Espanya serà una gran oportunitat per mostrar la nostra 
excel·lència organitzativa”. 
  
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 
col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està 
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis 
molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels 
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
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