
Exceltur tem que Girona perdi
mristes enfront del nord d’Mrica
¯ Els pa’lSOS del Mediterrani oriental acaben
I’any amb xifres positives tot i la crisi econ6mica
¯ El Maresme i la Costa Daurada són destins
catalans que ausmenten el nombre de turistes

¯ La Costa Brava i l’Estat espanyol
en d seu conjunt han rebut menys
mristes que l’any anterior. Segons
rinforme anual de l’Exceltur, alian-
qa per a l’Excel-l~ncia Turística,
aquest decrement pot estar causar

per la crisi perb també a conse-
qübncia de la competencia d’altres
destinacions com el Marroc o Tu-
nísia. Els pa’/sos del Mediterrani
oriental han tancat l’any amb xifres
molt positives. ~3
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BALAN(: I PREVISIONS [] A c6pia d’anys, el presfigiós informe anual que realitza Exceltur ha deixat ben c]ar que encara que hi hagi crisi hi ha
destinacions que continuen augmentant el nombre de turistes que reben. Malauradament entre aquestes no s’hi troba l’Estat espanyol pel que
fa a paisos, ni la Costa Brava pel que fa a marques tutístiques catalanes, que tanquen un any dolent i n’obren tm que pot ser pitjor.

Exceltur assenyala Barcelona i la Costa Brava
com els principals destins que perden turisme
¯ L’informe indica que mentre Espanya t~ menys visitants els destins emergents del IVlediterrani oriental en 8uanyen

DIARI DE GIRONA
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¯ Que el turisme ha enixat en cri-
si no ho discuteix ningfi, perb és
aquesta una afirmació sobre la
qual cal fer algunes precisions. La
primera, que Catalunyai l’Estat es-
panyol en general han rebut me-
nys turistes que l’any anterior,
perb que aixb pot ser també con-
sequencia de la competencia que
realitzen altres destinacions, ja
que els pa’isos del Mediterrani
oriental han tancat l’any amb xiffes
positives. I la segona, que també
dins de Catalunya es poden fer dis-
tinóons, ja que mentre els hotels
de la Costa Brava i la de Barcelo-
na han vist com dismintffa el nona
bre de pemoctacions, el Maresme
i la Costa Danrada les han aug-
mentar. O sigui que crisi sí, perb
uns més que els altxes, de la qual
cosa es dedueix que els preus i la
qualitat de l’oferta també hi tenen
alguna cosa a veure.

Totes les dades esmentades an-
teriorment figuren en l’informe
que realitza anualment Exceltur .........................................................................
(alianza per a l’Exceléncia Turís- L’any 2008, I:gipte va tebte
tica), que va ser presentat fa pocs un 19,1% més de turistes,
dies. Per exemple, mentre els fin- Turquia un 1%4%, el Marro¢
tels espanyols van perdre l’any un 6% i Tunísia un 4%

Les platges del mediterrani oriental s’estan convertint en una forra compet6ncia per a la Costa Brava.

de les pemoctacions als hotels
cu~u com de la despesa turística, i tant

pel que fa a nacionals com a es-
EL TURI5ME CANVIA DE LLOC trangers. De tota manera, les per-
El nombre de turistes baixa a la dues seran menys intenses als ho

passat aproximadament un a% .. Cesta Brava i a la de Barcelona
de turistes respecte al 2007, les des-
tinacions emergents del Medite~
rani, tot i haver notar una reduc-
ció de la demanda, van acabar
l’any amb importants creixements
en l’arribada de turistes estra
ngers. Crohcia va rebre un 1,3%
més de turistes estrangers, Ttmísia
un 4% més, Marroc un 6%, Ihrqnia
un 13,4% i Egipte un 19,1%. És el
que succeeix quan la qualitat de
l’oferta va augmentant i els preus
continuen baixos.

Pel que fa a les destinacions
catalanes, l’informe d’Exceltur
destaca també diferencies entre
elles. Així, ressalta que a Catalunya
la caiguda del turisme va ser fiui-
cament lleugera perque els resul-
tats positius de la Costa Daurada

Exceltur adverteix que el
2009 les destinacions
emergents continuaran
creixent turísticament

i el Maresme han compensat la re-
ducció turística en la ciutat de
Barcelona i en la Costa Brava. A
més, la reducció de preus que en
moltes ocasions els hotels de les
zones s’han vist obligats a realil7~ar,
ha provocat que els beneficis ha
gin calgut en un percentatge molt
més gran que el nombre de turis-
tes.

Les perspectives de futur no
són gaire optimistes, i Exceltur,
com va essent habitual, els dedica
la darrera part del seu informe.

[]
El sector tur[stic varia dins de
Catalunya ja que els hotels de

la Costa Brava i la de Barcelona han
disminui’t el nombre de visitants en
comparació a la zona del Haresme i la
Costa Daurada, que han augmentat,

Així, assegura que les destina
cions emergents del Mediterrani
oriental continuaran incremen-
tant les seves xiffes, cosa que de
ben segur no beneficiarh les
destinacions espanyoles i catala-
nes: el nombre de turistes no crei-
xerh, ja que si una destinació en
suma significa que d’altxes en res-
ten.

El mateixinforme no ho amaga,
i augura per a 2oo9 un descens tant

tels urbans que als de la costa.
Tampoc no es preveu que les per-
dues siguin tan acusades en les
empreses d’oci, museus i esta-
cions d’esquí, on fins i tot es pot ser
optimista. De fet, la temporada on
ens trobem acutalment ha co
men~at de manera molt millor
que la passada.

El ingressos cauran un 5,7%
Segons Exceltur, els ingressos per
turisme cauran aquest any a l’Es-
tat espanyol un 5,7%. ,~E1 mrisme
espanyol no ha estar immune ala
crisi i al canvi de cicle, que ha fet
efecte en el sector encara que
amb retard, en major mesura que
en altres sectors,>, va subradlar el
vicepresident d’Exceltur, ]os~ Luis
Zoreda, aquesta setmana. Des de

l’organització, s’esfima que la re-
cuperació de l’acdvitat turística
no es produirh fins d’aquí a un any.

Respecte a les seves previsions,
i perqub no quedi dubte de la
seva validesa, Exceltur va voler
recordar que any rere anyles esti-
macions sobre el creixement del
PIB turístic que anticipa l’organit-
zació ~,han estat validades un any
després i concretades fins i tot a la
baixa per I’INE>,.

Així mateix i amb vista a 2009,
F~xceltur va apuntar com a euia fo-
namental per revitalitzar la situa
ció del sector una ~,interlocució i
cogestió públic-privada~, entre el
Govern, les comuuitats, els ajun-
taments i els empresaris.

En aquest sentir, Exceltur va
assenyalar com a imprescindible
la revisió dels enfocaments del
mhrquefing institucional el 2009 i
una major accessibilitat a credits
per part de les empreses turísti-
ques viables.
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