
El turisme estranger
baixa a Catalunya més
que enlloc de rEstat
¯ El 2008 van arribar 14,2
milions de viatgers forans,
xifra que suposa un 5,7%
menys que en I’any 2007

BAR£ELONA I A.SdEFE
¯ L’arfibada de turistes estrangers
a Espanya va baixar el 2,6% el
2o08, en passar de 59,19 milions
d’arribades registrades el 2oo7 als
57,4 milions de l’any passat. Cata-
lunya va ser la comunitat que va re-
gistrar la caiguda més gran, del
6,7% en el total de l’any i d’un
preocupant 26,4% (va perdre més
Cuna quarta part dels turistes) al

desembre. Catalunya ha perdut l’a-
ny 2008 respecte de 2007, 1,2 mi
lions de mristes estrangers, re-
bent-ne 14. ] 93.952. Per6 és que la
xifra d’aquest 2oo8 és també infe-
rior ala de 2006, quan van arribar
]5 milions de turistes es~’angers.
De fet, elturisme estranger ha re-
trocedit en el cas de Catalunya tres
anys, ja que el 2oo5 van arribar 14
milions de visitants.

El secretari d’Estat de Turisme,
Joan Mesquida, que va presentar
ahir els resuhats de rEnquesta de
Moviments Tnrísfics ala Frontera
(Frontur), va destacar que les 
des són sim’flars ales del 20o6 i que
no han de comparar-se amb el
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Les platges catalanes reben menys afluencia de turisme estranger.

2007, perqué va ser un ,~any ré-
cord>~. L’opfimista visió de Mes-
quida serh veritat pel que fa al to-
tal de l’Estat espanyol, per6 no
per a Catalunya, que el 2oo6 va re-
bre més de z5 milions de turistes,
uns 800.000 més que el 2008. És a
dir, que també respecte a dos anys

entere elturisme es~’anger ha cal-
gut a Catalunya, en aquest cas un
5,4%. Per si no los suficient, altres
comunitats com Madrid i Balears
han tancat 2oo8 amb creixement
en el número de mristes estra-
ngers.

Respecta a les expectafives d’a-

quest 2009, el secretari d’Estat va
dir que ~~encara que hi ha incerte-
sa, tinc confianqa en el sector~>, si
bé va destacar que la situació ac
mal de crisipot mantenir-se en els
primers mesos de l’any. Per Mes-
quida, no es poden fer previsions
per al 2009, ja que ~~no sabem qub
passarh>~.

De tota manera, fa menys d’n-
na sem-uana, Excelmr feia pfiblic un
informe en el qual destacava que
la Costa Brava ila ciutat de Barce-
lona eren les destinacions que
més turisme havien perdut el 2008.
Les expeetafives, per tant, aman-
ca de conéixer les dades definiti-
ves de I’INE aquesta mateixa set
mana, no són gens optimistes per
a les comarques de Girona.

En eltancament del 2008, les
comunitats ant6nomes de Ma-
drid i Balears són les que han re-
gistrat més creixements, amb el
3,6% i1’1,4%, respectivarnent, men
tre que Catalunya ha caigut el
6,7% esmentat i Andalnsia el 4%.
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