
N ÚÑ EZ FEIJÓ0 presenta en la feria de
turismo Fitur el Xacobeo como la imagen
de una Galicia vanguardista y convertida
en foco cultural intemadonal > 13
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0 presidente da Xunta será o "embaixador" do Ano Santo na Feria de Turismo de Madrid

Feijóo proxecm a imaxe de Galicia como
centro cultural e ~ angardista co Xacobeo
REDACCIÓN > A CORU[~IA

¯ 0 presidente da Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, presentará o Xaco-
bao 2010 no stand de Galicia en
Fitur aos pñncipais operadores tu-
rísticos nadonais e internacionais.
O presidente galego recalcará a
importancia dun evento destas
características, no que durante
doce meses Gañda se converterá
no escenario ande terán lugar al-
gúns dos prindpais eventos cultu-
ras, científicos, sociais e turísticos
máis relevantes de todo o país.

Núñez Feij6o, que será o encar-
gado de inaugurar e clausurar os
actos principais de Ga]lcia na Fei-
ra Internacional de Turismo de
Madrid, fa*’¿ a presentación o vin-
deim ventas 22 ás 13.00 horas.

Desta maneira, o xefe do go-
berno galego v61case de cheo nos
actos de promoción da comunida-
de na que é a principal feira de tu-
rismo de España e unha das do
mundo.

0 espazo expositivo deseñado
por Turgalicia, a Sociedade da
Imaxe e Promoción Turística de
Galida, dependetue da Conselle-
ría de Cultura e Turismo, será o
escenario que aco]lerá os actos de
presentación.

Oferta turística > "li/tase dun-
ha superficie de máis de 1.400
metros cadrados que se presenta-
rá coas estéticas galegas máis van-
gardistas e tradicionais e no que

terá lugar un amplo programa de
actividades para promover toda a
oferta turística galega.

Dentro do recinto, ademais do
espazo dedicado ao Xacobeo
2010, distñbuiranse apartados
que se retiren ao "l’urismo de Gali-
da, ás ddades galegas, aos patri-
monios da humanidade, ao inte-
rior e á costa.

Roberto Varlela ̄ Nfiflez Feij¿o, durante a preseff¿acl¿n da pro(jramacl6n cultural do Xacobeo 2010

Outros produtos turisticos des-
tacados que están sendo obxecto
de potenciación e fortalecemento
por parte da Conse]lería de Cultu-
ra e Turismo da Xunta de Gañcia
contarán can apartado especial. É
o caso da gastronomía de Galicia,
o ~lhrismo de Saúde, a náutica e a
oferta galega de establecementos
turísücos.

Os visitantes podarán contem-
plar ají tamén o martelo que Aree-
bispo de Sanúago, Julián Barrio,
erapregou para derrubar o muro
de pedra da Porta Santa e que re-
presenta o inicio do Ano Santo, e
que estará exposto durante toda a
feira. A Xtmta obsequiarí aos Reis
de España cunha réplica do mar-
talo empregado na primeira me-
tade do século

A Xunta obsequiará aos
Reis cunha réplica do
ma,w.lo empregado na
apertura da Porta Santa

Núñez Fei.j6o tamén estará pre-
sente mañá no quinto foro de Li-
derazgo Turístico de Excelmr, om
de participará nun panel eoloqnio
con Francesc Anfich e Pan]lno Ri-
vero, presidentes de Baleares e
Canarias, respecUvamente.

0 presidente da Xunta, que fi-
gura entre poñentes de recoñeci-
do prestixio nacionais e intenacio-
nais que compartirán durante esa

xomada a súa visión e experien-
cia sobre o turismo actual, diser-
tará no Palacio de Congresos de
Madrid sobre como promover
novos modelos de crecemento
turísUco de maior valor engadi-
do e impacto socioeconóimco a
nivel local. A mesa redonda esta-
rá moderada por Simón Pedro
Barceló, copresidente do grupo
Barceló e membro de Exeeltur, e
nela participarán tamén Javier
G6mez Navarro, presidente de
Aldeasa e José Gabriel Martln
Aguilar, vicepresidente execuU-
yo de Areeas.

O fiaro pretende analizar cales
son os escenarios que ]le esperan
ao sector para diseñar a novas
esu’atexias que favorezan arecu-
peradón turística.
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