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TURISME

Barcelona, lamés
rendible en turisme

Labona imatge queBarcelona té a
l’estranger l’ha convertit en la ciu-
tat ambmillors xifres de turistes,
tot i la crisi. Els experts demanen
més innovació als destins que ho
estanpassantmalament.

d’Esade, “com que Barcelona és un
destí urbà creat recentment, des-
présdelsJocsOlímpics,enshempo-
gut organitzar a la perfecció i con-
vertir-nos en un referent dels city
breaks en l’àmbit europeu”. Per
Valls, la capital catalana ha sabut
rendibilitzar tots els seus atractius:
la platja, el patrimoni, la gastrono-
mia, l’oci, la cultura i el comerç “per
convertir-seenunaciutatdemodaa
escala internacional”.Enlamateixa
líniaespronunciavaJoséLuisZore-
da, vicepresident d’Exceltur, que va
participar ahir en lapresentaciódel
segon Informed’InnovacióTurísti-
ca a l’Estat. Zoreda va destacar que
“Barcelonahaoptatperunbonmo-
del denegoci,més rendible, i per ai-
xò ara està triomfant”.

Innovar per sortir de la crisi

Aquesta jornada va reunir a Esade
diversos experts i empresaris del
sector, que van animar els destins i
les ciutats turístiquesqueestanpa-
tintmés la crisi a innovarperpoder
millorar les seves xifres. “El model
de sol i platja no contribuirà a la re-
cuperació de l’economia espanyola

si el sector no innova i crea nous
atractius i noves experiències”, va
resumir Francesc Valls. El profes-
sor va posar coma exemples les pe-
tites imitjanes empreses del sector
que havien reduït molt el seu pres-
supost en innovació –un concepte
que engloba canvis en les infraes-
tructures, en elmodel de negoci o a
millorar la formació del personal–
desde l’inicide lacrisi, peròquedes
de l’any passat l’han començat a
augmentar. Enguany gairebé la
meitat de les pimes del sector dedi-
quenmés d’un 12% del seu pressu-

THAÏS GUTIÉRREZ

BARCELONA. La capital catalana és
el 2012 la primera ciutat del ràn-
quing de destins urbans de l’Estat.
El creixement dels ingressos hote-
lers i la creació de feina en el sector
turístic –aquest any els llocs de tre-
ball han augmentat un 1,7%– l’han
catapultat adaltde totde la llistade
ciutats més rendibles en turisme,
segons dades presentades ahir per
Exceltur, l’associació d’empresaris
turístics.

Les xifres sorprenen sobretot
perquè altres ciutats turístiques de
l’Estat,comMadrid,Sevilla,Bilbaoi
València, han començat l’any amb
números negatius i estan patint les
conseqüències de l’escenari econò-
micactual,quehaportat, sobretot,a
unadavalladadel turismedomèstic.
Segons Francesc Valls, catedràtic

posta la innovació iValls confiaque
creïnunefectecontagienaltresem-
preses. Pels experts, aquesta és
l’única recepta per fer front a la cri-
si, especialment ara que la situació
alnordd’Àfricas’ha tranquil·litzat i
l’Estat ja no rep visitants derivats
d’aquella zona, com va passar l’any
passat. Per Exceltur, això ja es co-
mença a notar: a l’Estat els llocs de
treball en el sector han caigut en-
guany un 1,6% en comparació amb
el 2011,mentrequeel ingressosper
habitaciód’hotel hanbaixat fins als
42 euros, un 2,4%menys.e

Una parella de turistes passejant ahir per la Rambla
de Barcelona amb lesmaletes. PERE VIRGILI

És la primera ciutat de l’Estat en ingressos
hotelers i creació de feina en el sector turístic
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Beth posa la banda
sonora a Catalunya

La nova campanya turística de la
Generalitat es diu Catalunya,
m’agrada compartir, i repassa di-
versos espais del país amb l’objec-
tiu d’atreure turistes de cara a
aquest estiu. La cantant Beth és
l’encarregada de posar veu a la
cançó T’espero –composta per
Marc Parrot–, que és la banda so-
nora del vídeo
que, durant tres
minuts i mig,
mostra alguns
dels paratges de
Catalunya com
els Pirineus,
Barcelona, el
delta de l’Ebre o
la Costa Brava.
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