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Infectats

117 nous
70.333 totals

Altes

40 noves
39.287 totals

L’actual presidenta
obté el 85% dels
suports del
secretariat i Montse
Soler, el 13,5%

Paluzie
revalida el
lideratge a
l’Assemblea

Malalts greus

Defuncions

11 noves
12.506 totals

3 nous
4.126 totals

Els efectes del coronavirus

El turisme,
clau en la
recuperació

ESTRANGERS · Catalunya viurà del turisme de proximitat
sense gaires forans, els que més gasten BROT VERD · Les
xarxes reflecteixen interès pel país i crea esperança al sector
Mireia Rourera
BARCELONA

Les fronteres s’obren avui
i, amb aquest tret de sortida, s’obre també la porta a
la recuperació del turisme. I, si es recupera en
part el turisme –que representa el 12% del PIB i el
14% de l’ocupació–, es pot
dir que l’economia del país
pot començar a sortir de la
greu crisi provocada per la
Covid-19. La crisi deixa en
el sector la pèrdua de
15.000 milions d’euros en
facturació directa i 95.000
llocs de treball i la certesa
que aquests mesos de parada deixaran al final de
l’any una caiguda de visitants (entre un 41% i un
53%) i de pernoctacions
(entre un 57% i un 69%).
Catalunya
afronta
aquest estiu amb l’esperança dels visitants de
proximitat: catalans, espanyols i francesos (el
principal mercat, el 21%
del total), però també d’altres països europeus propers, Alemanya, el Regne
Unit i el Benelux. Amb
l’objectiu d’atreure aques-

Les xifres

—————————————————————————————————

4.000

milions destina l’Estat al turisme (850 per impulsar la
sostenibilitat i la digitalització) i 2.500 per a crèdits ICO
—————————————————————————————————

7.500

milions vol Catalunya
dels 140.000 milions
que donarà la CE a l’Estat
per a turisme

tes persones el govern, les
quatre diputacions del
país, Turisme de Barcelona i la Val d’Aran han llançat la campanya Catalunya és casa teva, que destaca la riquesa d’un país
que té de tot.
Es calcula, però, que
Catalunya i la resta d’autonomies de l’Estat s’hauran
de repartir els aproximadament 16 milions d’espanyols que, segons les enquestes, tenen previst fer
vacances dins de les fron-

teres estatals. Pel director
general de Turisme de la
Generalitat, Octavi Bono,
aquesta xifra de 16 milions d’espanyols per a tot
l’Estat és molt poc i Catalunya no en té prou –recorda que només l’any
passat van venir a casa
nostra més de 19 milions
de visitants internacionals!.
Diners dels estrangers
Bono també recorda que
els turistes que realment
gasten són els de fora
(21.324 milions d’euros el
2019, el 86% del total), en
especial els nord-americans i asiàtics, que aquest
any és més que probable
que no vinguin per les circumstàncies dels seus respectius països i perquè
moltes rutes aèries no
s’obriran.
El tema de l’espai aeri
serà clau en la recuperació, com també la confiança dels turistes en la marca Catalunya, tocada per
l’elevada mortalitat. D’altra banda, i en espera de
saber quines companyies
acabaran sobrevivint –la

El turisme a Catalunya
unya
Total: 58.237
Val d’Aran
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Nombre de pernoctacions
ons
Per marques turístiques.
Any 2019, en milers

(1,2%)

Costa
ta Brava

11.753
1.753

0,2
, %)
(20,2

Pirineus

1.461
(2,5%)

Terres de
Lleida

Paisatges de
Barcelona

495

(0,8%)

376

(0,6%)
Barcelona
arcelona
Terres de l’Ebre

617

(1,1%)
majoria demanen ajudes
multimilionàries–, aquesta setmana s’ha sabut que
Level Europe, part de l’estructura de Vueling, s’ha
declarat en fallida. Per
contra, l’aerolínia de baix
cost Norwegian ja ha dit
que reobrirà les seves rutes –una de les quals enllaça Escandinàvia amb Barcelona– a partir de l’1 de
juliol.
Els diferents territoris
catalans es recuperaran a
diferents velocitats perquè no és el mateix en
aquests moments la seguretat que donen els espais
oberts del Pirineu i la costa
que els espais que es perceben més massificats, com
les ciutats i, en especial,
Barcelona. El Pirineu de
Lleida i la Costa Brava seran, segons diverses enquestes, entre les zones
més visitades, també pels
catalans.
Un 52,2% dels catalans
viatjaran aquest estiu, segons una enquesta impul-

Costa Daurada

9.760

(16,8%)

Costa de
Barcelona

22.326
2.326
(38,3
, %)

10.715

(18,4%)

sada per la consultoria turística Tourislab. El 47,8%
restant no té previst viatjar, bàsicament per la incertesa i desconfiança per
la pandèmia i les mesures
higièniques
adoptades
(33,7%), així com els problemes
econòmics
(30,3%). Del percentatge
de catalans que tenen previst viatjar, un 52,1% passaran les vacances d’estiu
al territori, un 28,2% viatjaran per la resta de l’Estat
—————————————————————————————————

Pirineu i litoral
–espais oberts
i natura– es
recuperaran ràpid
—————————————————————————————————

i un 19,7% aniran fora de
l’Estat espanyol. Una part
dels catalans que es quedaran al territori ja han començat a fer reserves en
càmpings i cases rurals.
En diferents sectors creix
l’optimisme no tant per recuperar el que s’ha perdut

com per no donar per perduda la temporada.
De moment, els algoritmes diuen que ja hi ha milers de persones que busquen per les xarxes racons
per fer turisme i que Catalunya és una de les localitzacions buscades. “Brots
verds que ens donen esperances”, en diu el director
general de Turisme, que
assegura que “les mencions a les xarxes socials
del concepte Catalunya
associat a viatges ha anat
creixent les últimes setmanes” i en aquests moments n’hi ha unes
100.000 al dia.
Represa
Partint de la base que
molts negocis hauran fet
fallida per culpa de la pandèmia, la realitat és que de
mica en mica el sector es
mou en l’anomenada “represa”. L’estació de muntanya de la Vall de Núria, a
Queralbs, al Ripollès, va
donar per oberta la tempo-
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Entrar en un bar
sense fer cua
Mireia Rourera

Món
Font: https://www.worldometers.info/coronavirus

Conec un munt de persones que han visitat el Taj Mahal, que han pujat a l’Empire State i han caminat per la
Gran Muralla xinesa i encara no han anat a la Sagrada
Família, als aiguamolls de l’Empordà, a menjar un arròs al Delta de l’Ebre o a la Fundació Miró. Doncs bé,
aquest any que hi haurà pocs turistes estrangers és el
moment ideal per fer turisme a casa. Costava imagi-

Infectats

Altes

135.588 nous
8.869.341 totals

Nombre de via
viatgers Total: 19.362,5

rada divendres, amb
l’obertura al públic del cremallera, el telefèric Coma
del Clot, l’oficina d’informació, el restaurant d’autoservei i la botiga de records. Ahir Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya (FGC) va tornar a po-

126.549 noves
4.724.467 totals

El 2020

4.065,7

-82.000 /
-95.000

llocs de treball

-42%
-62%

facturació en
fires i
convencions

-42%/-52%

facturació en
agències de viatges

sar en funcionament el
tren turístic conegut com
a Tren del Ciment, amb
més de cent anys d’història, que fa el recorregut
per la comarca del Berguedà (de la Pobla de Lillet i finalitza al Museu del Ciment).

3.639 noves
465.113 totals

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

milions d’euros
en facturació
al sector

facturació en
hostaleria i
restauració

-- nous
54.492 totals

Defuncions

Agències de viatges i restauració continuen patint
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El sector turístic és el 12%
del PIB català i el 14% d’ocupació.
Es preveu l’any 2020 una pèrdua de
PIB català entre el -1,5% i el -2%
Catalunya rep el 23% del turisme
de tot l’Estat espanyol

Malalts greus

-15.205,2

Segons el lloc d’origen,
d’orige any 2019, en milers
Alemanya
1.432,3
Bèlgica
371
França
358,5
Irlanda
1.213,9
Itàlia
751,6
Països Baixos
575,5
Països nòrdics
189,2
Portugal
2.008,2
Regne Unit
793
Rússia
311,6
Suïssa
2.211,9
Resta d’Europa
1.505
Estats Units
1.173,5
Resta d’Amèrica
2.402,8
Resta del món

nar un país mig buit, a Barcelona era inimaginable i
tothom es queixava dels turistes i dels creuers...
Doncs bé, ara no hi són i molts els enyoren (és el que
passa quan ho apostes tot a una sola carta). Mentre
esperem que el sector es recuperi, que ho farà, ara és
el moment de disfrutar de coses senzilles com anar a
la plaça Reial i entrar en un bar sense fer cua.

-50%

facturació al
sector aeri

El 17 de juliol reobriran
el Congost de Mont-rebei,
al Pallars Jussà-Noguera,
el Món Sant Benet, al Bages, MónNatura Delta, al
Montsià, i MónNatura Pirineus, al Pallars Sobirà.
En aquests llocs, dels més
visitats del nostre país,

“Que s’obrin les fronteres és
una notícia motivadora”, diu
Martí Sarrate, president de
l’Associació Empresarial
d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave), que recorda com han pressionat
perquè així sigui i que ara, un
cop aconseguit obrir el país,
el més important són les garanties sanitàries perquè l’Estat sigui de la confiança dels
turistes estrangers. Les agències de viatges tardaran a recuperar-se per la falta de mobilitat amb l’estranger i, encara que ara estiguin treballant
amb el mercat interior, veuen
que fins al 2021, i si no hi ha
cap brot important, el turisme no es reactivarà. A l’estiu
–confirma Sarrate– no hi
haurà creuers i molts hotels
no podran obrir per falta de
turistes internacionals. Valora positivament que el govern

espanyol hagi acceptat que
els autocars discrecionals
puguin anar al 100% ocupats
però demanen que els ERTO
es prorroguin en les mateixes
condicions .“Hi va la feina de
moltes persones i la supervivència de les pimes”, manté.
El president d’Acave critica
que el govern espanyol sigui
tan passiu a l’hora d’exigir,
com recomana Brussel·les,
que les companyies aèries retornin els diners dels bitllets
dels viatges que no s’han pogut fer ja que les agències sí
que han de fer el retorn als
seus clients.
Tampoc és optimista el
Gremi de Restauració de Barcelona (GRB), que manté
que, tal com està la cosa i
amb la no arribada massiva
de turistes internacionals, un
de cada quatre locals del sector de la restauració “no re-

sistirà”. Els amos de bars i
restaurants, molt conscients
que tant sí con no han de
multiplicar les precaucions
sanitàries, veuen com el consum (de moment de la gent
de casa) és dèbil, entre altres
coses per l’augment de l’atur
i la situació general del país.
En canvi, el sector ha fet les
paus amb l’Ajuntament i ara
mateix hi ha sintonia en les
mesures per evitar que Barcelona acabi sent una ciutat
morta. El gremi demana celeritat a l’Ajuntament a l’hora
de donar les llicències de les
terrasses (hi ha hagut una
allau de peticions) i demana
que la resposta sigui majoritàriament positiva. “No entendríem que no fos així”, assegura Roger Pallarols, director del GRB, que demana estendre les ampliacions de
terrasses durant tot el 2021.

s’hi faran moltes activitats, la majoria a l’aire lliure i amb aforament limitat
i amb moltes mesures de
seguretat. Per garantir la
màxima tranquil·litat a
l’hora de programar una
visita
a
qualsevol
d’aquests equipaments,

“es flexibilitzarà la compra i els canvis de data, segons explica la Fundació
Catalunya la Pedrera, que
gestiona aquests espais
culturals i de lleure.
A Barcelona ja s’han reobert molts museus i divendres es van reactivar

dos puntals de la ciutat:
Las Golondrinas i la Sagrada Família (que, per cert,
dimecres i en menys de
cinc hores va esgotar les
37.750 entrades que s’havien posat a disposició a
Passa a la plana 8
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