
La pernoctació de turistes de I’Estat en
hotels gironins cau un 13% al juliol

Aquest descens queda compensat per I’increment d’un 5,78% del nombre de nits dels estrangers

ROBERT CARMONA ] Girona
¯ Els hotels gironins han registrat aquest juliol
un 13,38% menys de pernoctacions de turistes
de l’Estat espanyol que fa un any, per6 el resul-
tat ha acabar sent positiu, seguint la t6nica

d’aquest estiu, per l’increment del 5,78% del
nombre de nits que han pagar els visitants es-
tr~ngers, molt més nombrosos. El nombre de
viatgers que han passat pels hotels al juliol ha
baixat un 5,64% és l’única demarcació catala-

na que marca un descens-, per6 han fet estades
més llargues, de manera que el nombre total de
pernoctacions ha crescut un 1,15%, lluny de
l’increment del 6,15 % de Tarragona i de la mit-
jana catalana, que ha estat del 2,82%.

L’OCUPAClÓ HOTELERA EL MES DE JULIOLLa Costa Brava és la quar-
ta zona turística de l’Estat
amb un major nombre de
pernoctacions al juliol
-1.838.980, un0.15% més
que fa un any-, per darrere
de les illes de Mallorca i
Tenerife i la Costa del Sol.
Com succeeix amb el con-
junt de la demarcació, són
els viatgers estrangers els
que fan que el balanq sigui
positiu, ja que han fet un
4,03% més de pernocta-
cions que el juliol del
2007, mentre que en el cas
dels turistes de l’Estat hi
ha un descens del 13,21%.
També hi ha un retrocés
important del nombre de
viatgers (-6,25%).

Lloret de Mar és el setb
punt turístic amb major
nombre de pernoctacions
de l’Estat, tot i patir un re-
trocés de 1’1,49% -més
acusar en el cas del nom-
bre de nits d’hotel dels tu-
ristes de l’Estat, del
21,68%-. També hi ha una
davallada important del
nombre de viatgers

Viatgers i pernoctacions (juliol 2008 i variació interanual)
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Costa Daurada 157.799 -5,03 168.654 5,78 556.322 13,16 79,64 3,00

Cosla Brava 128,734 -14,91 287.063 -1,76 357.839 4,03 70,05 -2,42

Costa de Barcelona 156.602 16,09 409.319 8,76 261.645 4,06 71,55 -1,47

Salou 53.335 4,74 111.009 11,72 220.402 19,00 89,67 8,13

Barcelona 152.847 16,09 408.443 8,31 253.703 3,58 71,86 -1,59

13.238 129.765 58.464 82,07 -3,95

Pernoctacions
/% var.

Barcelona

Girona
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espanyol/%var. I’estranger/% var.
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espanyol/% var. I’estranger/% var.

574.439 -1,02 2.009.599 3,55

34.614.439 0,~

392.332 -1338 1.504.599 ~78

13.604.690 -2,74

Lleida 80.263 12.970 -2,87 203.895 -2,79 179.196 -0,56 24.700 -16,37

Tarragona 326.453 168.654 5,76 1.644.166 6,15 556.322 -5,31 1.087.844 13,16

Catalunya 1.757.413 %097.7864,26 6.329.031 2,82 1.702.289 -5,48 4.626.742 6,26

9.235.19~ 21.0D9.749 2,53

Fon£ Instituto Nacional de Estad[stica (INE)

(-14,21%), especialment
en el cas dels residents a
l’Estat (-32,32%).

L’estada mitjana als ho-
tels gironins ha estat de
4,34 dies (+7,16%), forqa

per sota de la marcada en
els establiments llore-
tencs, que va ser de 6,62
dies. 1 el grau d’ocupació
mitj~ ha estat del 70,05%.

Segons les dades de
l’Instituto Nacional de Es-
tadística, un 76,70% de les
pernoctacions de turistes
residents a l’Estat en bo-

tels de les comarques giro-
nines corresponen a visi-
tants catalans.

Els preus dels hotels ca-
talans han crescut un 1%

en referencia a fa un any,
mentre que els ingressos
hotelers han crescut un
2,6%, segons els dades fe-
tes públiques ahir.

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

¯ La caiguda d’un 8% de
l’aflu~ncia de turistes estrangers
a l’Estat espanyol durant eljuliol
evidencia que <,els tambors de
crisi han comenqat a sonar, tam-
bé en aquest sector, que fins ara
semblava immune a l’actual con-
juntura econ6mica. Així ha des-
crit la situació del turisme el vi-
cepresident executiu de l’Alian-
qa per a l’Excel.l¿ncia Tuñstica
(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 ressentirS_, excepte
que hi hagi un angment de Festa-
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’Inddstria, Turisme i Co-
merq, accentuen les desfavora-
Nes perspectives anunciades al
juliol per Exceltur i indiquen que
l’afany del sector a creure que <<el
turisme no es ressentiria de la re-
cessiÓ econ6mica,, no es corres-
pon amb la realitat. Des del punt
de vista empresarial, la baixada

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