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El turisme va
caure un 15%
al mes de mar~
ID La davallada de francesos fa que
Catalunya perdí 230.000 estrangers
D Només a I’esqui quadren els números

Redacció
BARCELONA

La crisi no perdona el sec-
tor turístic: Catalunya va
tancar el marq amb gaire-
bé 230.000 turistes menys
que el mateix mes del
2008, sobretot a causa de
la reducció de francesos.
Les últimes dades de l’en-
questa de moviments tu-
rístics Frontur, del minis-
teri d’Indústria, Turisme i
Comer~, confirmen la ten-
dencia a la davaUada d’es-
trangers dels últims
mesos, tot i que per ajus-
tar-se a la realitat cal tenir
en compte que l’any passat
la Setmana Santa va caure
al marg i aquest any va ser
més tard, a eomenQa-
ments d’abril.

L’Alianqa per a FEx
cal.l~ncia Turística (Excel-
tur) va reclamar ahir al go-
vern espanyol un pla inte-
gral de suport al sector, tal
com s’ha aprovat a Gr~cia.
"Si es tracta de buscar me-
dicaments a Uarg termini,
cal un pacte d’Estat entre
govern, agents socials, co-
munitats autSnomes i
ajuntaments que reforci el
plantejament de la política

Laxifra

6O
per cent de catalans viatja-
ran aquest anv; aixo suposa
una caiguda de 13 punts, se-
gons el portal Easyviajar.

Allá, 826.000 estrangers ......................................................
van triar Catalunya el mes
passat per passar-hi les va
cances, gairebé un 16%

: menys que el marq del
2008 La suma de Catalu-
nya (826.000) iles Cana.ti-
es (811_.000) equival a gai-

I rebé la meitat dels turistes
I que van visitar l’Estat. Els
3Jt milions de turistes to
talsa l’Estat van estar un

120,8% per sota que el mar~del 2008.

turistica i que es moderi la
p~rdua de competitivitat",
va demanar el director
d’Exceltur, José Luis Zore-
da. Es preveu que a tot
l’Estat el sector turistic i
perdi 110.000 lloes de tre-
ball fins aljuny i que els in_
gressos caiguin la voltant
d’un 5,6%. Per ara, només
les estacions d’esqui qua
dren els números.
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