
La pernoctació en hotels barcelonins creix
un 3,8%, amb un 10% més de clients

Els establiments de la costa del Maresme, en canvi, reben al juliol un 10,8% menys de viatgers

ROBERT CARMONA [ Barcelona
¯ La ciutat de Barcelona ha estar aquest juliol
el tercer punt tuñstic de l’Estat amb el nombre
de pemoctacions hoteleres més elevat

1.166.784, un 3,78% més que fa un any . A

diferencia de la resta de zones turístiques cata-
lanes, creixen encara més el nombre de viatgers
que han passat pels hotels, concretament un
10,32%. Les bones dades de la capital, perB, no
es repeteixen en el eonjunt de la demarcació. En

aquest sentit, els hotels de la costa del Maresme
han rebut aquest j uliol un 10,81% menys de tu-
ristes, els quals, a més, han fet un 0.29% menys
de pemoctacions -en el cas dels visitants resi-
dents a l’Estat, la caiguda és del 20%.

L’OCUPAClÓ HOTELERA EL MES DE JULIOLParadoxalment, els retro-
cessos interanuals regis-
trats pels establiments de
la Costa de Maresme no
impedeixen a aquesta zona
tuñstica situar-se en el ter-
cer lloc del r~nquing esta-
tal d’ocupacions. En
aquest sentit, al juliol la
mitjana va ser del 85,61%,
només superada pel
85,77% de Menorca i el
88,54% de Mallorca.

Les millors dades són
les dels hotels de la ciutat
de Barcelona. El juliol hi
van passar 561.290 perso-
nes (+10,325), que van su-
mar un total de 1.166.784
pemoctacions (+3,78%).
Contr~triament al que suc-
ceeix en la resta de zones
tuñstiques catalanes, a
Barcelona tots els parSme-
tres són positius, tant pel
que fa a viatgers i pemoc-
tacions de turistes resi-
dents a l’Estat i estrangers.
Es més, creixen més en
percentatge els primers
que els segons, tot i que
són aquests els que predo-

Viatgers i pernoctacions (juliol 2008 i variació interanual)
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Lleida 80.263 12.970 -2,87 203.895 -2,79 179.196 -0,56 24.700 -16,37
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Font: Instituto Nacional de Estadistica (INE)

reinen en nombre absolut,
una situació diferent a la
resta de demarcacions.

En l’~tmbit del conjunt
de la demarcació de Bar-
celona, el nombre de viat-

gers als hotels ha crescut
un 7,03%, molt per sobre
de la mitjana catalana, del
2,06%, mentre que el
nombre de pernoctacions

creix un 2,49%, molt sem-
blant a la miljana, del
2,82%.

L’estada mitjana és de
2,08 dies a la ciutat de Bar-

celona ciutat i de 6,43 a la
costa del Maresme. A la
Costa Brava destaca un re-
trocés del 13% en el nom-
bre de pemoctacions de tu-

ristes de l’Estat i a la Costa
Danrada l’angment del
13% del nombre de nits
d’hotel dels estrangers
(vegeu el grS_fic).

Sonen els .tambors de crisi,, per Exceltur
EFE / Madrid

¯ La caiguda d’un 8% de
l’afluencia de turistes estrangers
a l’Estat espanyol durant el juliol
evidencia que ~~els tambors de
crisi han comenqat a sonata> tam-
bé en aquest sector, que Pms ara
semblava immune a l’actual con-
juntura econBmica. Així ha des-
crit la situació del turisme el vi-
cepresident executiu de l’Alian-
qa per a l’Excel-lencia Turística
(Exceltur), José Luis Zoreda. 

descens registrat al juliol, el mes
més important -junt amb l’a-
gost- de tota la temporada turís-
tica espanyola, anticipa un tanca-
ment de l’exercici 2008 ~<més
complex~~ del que es preveia a
principi d’any, segons hi va afe-
gir. Amb la disminució tant de la
demanda estrangera com de l’es-
tatal, «és obvi que el nivell de
despesa se’n ressentir~, excepte
que hi hagi un augment de l’esta-
da mitjana dels turistes a l’Estat

espanyol, cosa poc probable, se-
gons va assegurar. D’altra banda,
els resultats de l’enquesta de
Frontur, publicada dijous pel Mi-
nisteri d’Indústria, Turisme i Co-
mer% accentuen les desfavora-
bles perspectives anunciades al
j uliol per Exceltur i indiquen que
l’afany del sector a creure que <<el
turisme no es ressentiria de la re-
cessiÓ económica,, no es corres-
pon amb la realitat. Des del punt
de vista empresarial, la balxada

del volum de turistes al juliol,
que no sembla que els mesos
d’agost i setembre puguin com-
pensar -~~més aviat tot el contra-
rba-, no és gens favorable,ja que
suposa menys vendes a menys
preu i costos més elevats. La re-
cessió econBmica mundial afecta
<ffrancament menys>, pffisos com
ara Turquia i Egipte, que conti-
nuen amb creixements de dos dí-
gits en el pic de la temporada per-
que són més barats que l’Estat.
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