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David Font i Simon
Director general  
de l’Agència Catalana de Turisme

Presentació

Que Catalunya mira el món, i que el món mira 
Catalunya és una realitat i una oportunitat. 

En un món canviant, el sector turístic català i 
la destinació Catalunya han d’estar preparats 
per donar resposta a les noves necessitats del 
consumidor, cada cop més sofisticades i exigents.

Les nostres directrius en màrqueting ens orienten 
clarament a la demanda i, en aquest sentit, la 
xarxa pròpia i potent d’oficines a l’exterior treballa 
de forma permanent en els mercats emissors de 
turisme per obtenir inputs de primera mà quant 
a tendències i hàbits de consum dels viatgers. 
De la mateixa manera, tenim identificades noves 
maneres de crear valor i competir en els mercats, 
sempre tenint molt present l’equilibri territorial i la 
necessitat d’augmentar la professionalització de 
les nostres empreses.

La diversificació de mercats és un punt clau en 
l’estratègia promocional de Catalunya. I els bons 
resultats turístics avalen la nostra estratègia 
internacional, protagonitzada pels dotze Centres 
de Promoció Turística (CPT) ubicats en mercats 
estratègics, que han esdevingut peces fonamentals 
en la difusió de l’oferta turística catalana a l’exterior.

La seva tasca contribueix, sens dubte, a fer que 
el nostre sector turístic guanyi en competitivitat. 
Volem identificar oportunitats per desenvolupar 
nous productes per a nous segments de turistes, 
volem ajudar el sector a reinventar-se. Volem en 
definitiva ser peça clau perquè plegats aprofitem 
aquestes oportunitats.

  

La qualitat de l’oferta 
cultural i paisatgística,  
el clima i les platges, 
entre molts altres 
atractius, són factors 
de primer ordre que 
contribueixen a mantenir 
la posició de lideratge 
turístic de Catalunya.
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Maria Pons
Directora de Mercats Internacionals  
de l’Agència Catalana de Turisme 

Mercats emissors 

Amb la nostra presència als Mercats 
Internacionals, tenim la mirada posada als 
principals mercats emissors de turisme de forma 
permanent.

Vuit oficines a Europa, dues a Àsia i dues a 
Amèrica configuren la xarxa internacional de 
l’Agència Catalana de Turisme i ens permeten estar 
al dia de les necessitats de la demanda.

En aquesta publicació podreu trobar les principals 
dades i estructura de cada mercat, així com el 
comportament i tendències de la demanda de 
diferents mercats emissors de turisme. Des dels 
principals mercats d’Europa, com França, Regne 
Unit i Alemanya, amb quotes de mercat del 23,4%, 
11,4% i 8,2%, respectivament, a mercats de llarga 
distància com Estats Units, amb una quota de 
mercat del 5,9% i uns creixements en el darrer 
any del 29,1%, o Xina, amb creixements del 27% 
en el darrer any amb obertures de nous vols a 
Barcelona. També analitzem mercats emergents, 
com Singapur o Austràlia, que destaquen en el 
llistat de països amb poder adquisitiu elevat, o 
Corea del Sud, que després de 5 anys consolida  
el creixement amb un vol directe a Barcelona.

La Intel·ligència de mercat és la clau per ajudar  
a la competitivitat de les empreses i l’eina que  
ens ha d’ajudar a definir les estratègies adequades 
per assolir els objectius. És per això que esperem 
que aquesta publicació sigui del vostre interès.

  

En un entorn digital,  
en què l’emergència de 
nous segments i nous 
comportaments de la 
demanda es produeix 
de forma constant, cal 
tenir un coneixement 
de la situació en temps 
real, per avançar-nos 
a les necessitats de la 
demanda. 

 

Arribada 
de turistes 
a Catalunya

6 

3. París

38,5M
de viatges  
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20.805,6
milions d'euros 

de despesa

+10%
despesa dels 
estrangers 

respecte 2016

+5,3%
arribada 

de turistes 
estrangers 

respecte 2016
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Montserrat Sierra
Directora de l’Oficina d’Europa central

Alemanya

El mercat alemany continua sent el 
tercer més important per a Catalunya 
amb una quota de mercat del 8,2%, 
per darrere del mercat francès i el 
britànic. La major part de les ciutats 
alemanyes tenen connexions aèries 
directes amb Barcelona. Durant la 
temporada alta, Catalunya té 300 
connexions aèries setmanals amb 
Alemanya.

Barcelona és la marca més coneguda 
pels alemanys dins de Catalunya.  
La marca Costa Brava és la segona 
més coneguda i també la preferida  
per a sol i platja. Hi acostumen a 
passar les vacances principals, 
gaudint del bon clima i de la qualitat 
de les seves platges. També és una 
destinació apreciada per la proximitat 
per a campistes i famílies que viatgen  
en cotxe.

Un 42% dels alemanys viatja en família 
i un 34% ho fa en parella. El turista 
alemany es decanta per viatges per 
descansar i gaudir del sol i la platja. 
El turisme actiu, com el senderisme o 
el cicloturisme, també ocupa un lloc 
important al rànquing de preferències. 
Catalunya és una destinació cada 
vegada més popular al mercat 
alemany. L’oferta combinada de sol  
i platja, cultura, actiu i gastronomia tan 
característica de la destinació catalana 
és cada vegada més valorada.  

La demanda de creuers, sobretot a 
l’àrea del Mediterrani, segueix essent 
una tendència a l'alça en el mercat 
alemany. Barcelona és un dels 
principals ports de creuers alemanys  
i Palamós i Tarragona ja figuren també 
a les seves rutes. Catalunya compta 
amb un avantatge competitiu dins 
d’aquest sector.

El 57% dels turistes alemanys realitzen 
anualment un viatge principal que dura 
entre 8 i 12 dies, tot i que cada vegada 
es tendeix a fer les vacances més 
curtes i més sovint. Els únics turistes 
que encara es permeten estades 
superiors a les dues setmanes són  
els turistes sèniors que disposen de 
més temps lliure. Aquests solen viatjar 
en temporada mitjana i baixa. Molts  
d’ells venen en autocaravana.

A l’hora de planificar les vacances, 
els alemanys són molt curosos i 
s’organitzen amb temps, busquen 
idees i informació sobre destinacions, 
activitats i allotjaments, tant online com 
offline. Tot i el creixent increment de 
les reserves online, el mercat alemany 
segueix fent la majoria de reserves 
offline (60%) a través d’agències de 
viatges o directament amb el proveïdor 
de serveis. Cada cop es reserven 
menys paquets turístics a Alemanya, 
i la tendència deriva cap als viatges 
organitzats individuals i personalitzats. V
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Àustria

Àustria és membre de la Unió Europea 
des de l’any 1995 i un dels que té 
més estabilitat econòmica. Durant el 
segon semestre del 2018 assumirà 
la presidència de la UE. Àustria és un 
mercat turístic emissor consolidat, 
amb llarga tradició. Les destinacions 
preferides dels austríacs continuen 
essent Itàlia i Alemanya, per la seva 
proximitat. A continuació venen  
Croàcia, Espanya i Grècia, i en aquest 
cas el criteri és el bon clima.

El turista austríac cada cop té més 
en compte les recomanacions dels 
amics i familiars a l’hora d’escollir la 
destinació per fer les seves vacances. 
En els darrers anys i a causa dels atacs 
terroristes cada vegada més habituals, 
el factor seguretat és un element 
decisiu també quan s’ha de decidir la 
destinació.

Malauradament les connexions aèries 
entre Catalunya i Àustria no són les 
millors. Només la ciutat de Viena 
gaudeix de connexions directes amb 
Barcelona. Barcelona està connectada 
amb Viena amb 30 vols setmanals 
durant la temporada alta. Eurowings  
i Vueling són les principals companyies 
que operen aquesta connexió. 
Aquest és un factor important a l'hora 
d’explicar que el turisme austríac 
representa una part poc important 
entre els mercats emissors europeus 
que visiten Catalunya.

Fer vacances amb l’objectiu principal 
de descansar segueix sent primordial 
per als austríacs. Els productes 
turístics més atractius per a aquest 
mercat són el turisme cultural en forma 
de city break o de touring, el turisme 
de salut per fer wellness o tractaments 
i el turisme actiu, especialment el 
senderisme i el cicloturisme. El turisme 
de salut, de ciutat i els viatges curts 
guanyen cada vegada més pes. 

Probablement i degut a què el mercat 
austríac reserva cada vegada més 
online, especialment els mitjans de 
transport i l’allotjament, Booking es 
consolida com el canal online més 
utilitzat quan es tracta de reservar 
allotjament en aquest mercat.

El 48% dels austríacs té previst viatjar 
entre un o dos cops l’any i el 34% 
ho farà entre 3 i 4 cops en vacances 
i sortides més curtes. Les noves 
generacions tendeixen a viatjar més  
i a buscar un allotjament de qualitat. 
Per això, els establiments hotelers  
de 4* són els preferits per pernoctar 
dels austríacs.

Pel que fa al producte de turisme actiu, 
Outdooractive és la plataforma més 
important utilitzada pels austríacs, tant 
pel que fa a la demanda com pel que 
fa a l’oferta. Per això és important que 
Catalunya també sigui una destinació 
destacada en aquesta plataforma.

Montserrat Sierra
Directora de l’Oficina d’Europa central
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Inma Ballestín
Directora de l’Oficina del Benelux

Bèlgica 

Catalunya és una destinació de 
vacances coneguda i molt apreciada 
en el mercat belga. L’any 2017 
Catalunya va rebre la visita de 446.400 
residents a Bèlgica, un 18% del total 
dels que van viatjar a l’Estat espanyol. 
Cal destacar que la majoria provenien 
de la regió de Flandes (60%) i la seva 
llengua habitual és el neerlandès.

El perfil del turista belga que viatja a 
Catalunya és el següent: viatja en avió 
(73%), tot i que les arribades en cotxe 
són força significatives, especialment 
durant les vacances d’estiu; l’estada 
mitjana és de 6-7 dies, i l’allotjament 
preferit és l’hotel (56%), seguit d’altres 
fórmules de lloguer d’apartaments  

i cases i, en menor mesura, d’estades 
a càmpings; la despesa mitjana és 
de 900 euros per persona, una de 
les més elevades entre els mercats 
emissors europeus.

La familiaritat amb Catalunya, 
que ja era una destinació popular 
entre la generació anterior, i el fàcil 
accés expliquen que la majoria dels 
belgues ens visitin sense necessitat 
de contractar paquets de viatges 
tradicionals (86%). A partir d'aquestes 
característiques, es pot concloure que 
el belga és un visitant potencialment 
interessat a recórrer el territori i a 
descobrir la història, la cultura i les 
tradicions de Catalunya.R
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França 
Josefina Mariné
Directora de l’Oficina de França

Europa central i del nord 17

Catalunya és la destinació internacional 
preferida dels francesos, un mercat 
madur i exigent que representa el 
primer mercat emissor internacional 
per a Catalunya pel que fa a despesa  
i nombre de turistes. 

Per venir a Catalunya, els francesos 
s’organitzen individualment les 
vacances, valoren molt el tracte en 
francès, busquen una destinació 
segura, bon clima, i rebre un bon 
servei a bon preu. La seguretat ha 
esdevingut un factor clau en l’elecció 
de la destinació vacacional. Motivats 
principalment pels recursos culturals, 
la bona gastronomia i les visites a 
familiars i amics, són també cada 
cop més sensibles als productes 
sostenibles.

Malgrat el context polític a Catalunya 
i altres adversitats com els atemptats 
a Barcelona i Cambrils, les vagues als 
aeroports, els conflictes laborals, el 
turisme ha continuat creixent al 2017 
a escala global per Catalunya, tant 
en freqüentació com en despesa. El 
mercat emissor francès, tanca el 2017 
amb 4,46 milions de francesos, una 
petita davallada del 2,4%, però amb un 
tancament positiu de +4% pel que fa 
a la despesa absoluta i un + 6,7% pel 
que fa a la despesa mitjana /turista. 

El mercat emissor francès, principal 
mercat internacional per a Catalunya, 
pot contribuir i jugar un rol essencial 
en el reequilibri territorial dels fluxos 
turístics, la desestacionalització i el 
repartiment de la despesa en l’activitat 
turística a Catalunya.

El nostre model turístic contempla la 
diversitat del país i la força de les seves 
marques turístiques; i fixa l’atenció en 
els ingressos generats més que en el 
volum de turistes. 

La descentralització de l’activitat cap 
a l’interior tot estimulant el reequilibri 
territorial però sense deixar de pensar 
ni atendre l’extraordinari actiu que 
suposa el litoral català i la potència 
de la ciutat de Barcelona, és un dels 
principals reptes. 

Un major retorn social del turisme, 
l’apropament del resident al visitant, la 
desconcentració i el reequilibri territorial 
de l’activitat, la desestacionalització 
són elements clau per tal que 
Catalunya esdevingui una destinació 
encara més competitiva i sostenible.
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Aicard Guinovart
Director de l’Oficina del Regne Unit

Irlanda 

Es consolida l’estabilització econòmica 
d’Irlanda després de la crisi financera 
internacional de fa gairebé 1 dècada. 
L’economia irlandesa mostra un 
creixement sòlid amb un 5% el 2017  
i una previsió del 4,2% per al 2018 segons 
l’Economic and Social Research Institute. 
La taxa d’atur va ser del 6,2% el 2017 amb 
una previsió a la baixa per al 2018 que 
seria més baixa que la del 2008 abans  
de la crisi.

Durant el 2017 el PIB va augmentar un 
4,1%. Per tant, Irlanda segueix sent una de 
les locomotores del creixement econòmic 
europeu i, malgrat l’impacte del Brexit, el 
seu model liberal segueix apuntant bones 
xifres de creixement.

Aquest creixement s’explica principalment 
per la seva favorable fiscalitat i la seva 
capacitat per atreure inversió forana. De 
totes maneres, no s’ha aconseguit sense 
controvèrsia ja que les xifres podrien estar 
distorsionades pels moviments financers 
de les multinacionals radicades al país.

El Brexit podria ser una amenaça per 
a la seva economia, sent el Regne Unit 
el seu major soci comercial, però a la 
vegada també presenta oportunitats, ja 
que Irlanda té moltes possibilitats de ser 
el destí de moltes empreses basades 
actualment al Regne Unit amb interessos 
comercials a la UE. 

Tot i les petites dimensions del país, 
els irlandesos tenen una de les taxes 
viatgeres més altes del món i és que 
dels seus gairebé 5 milions d’habitants, 
aproximadament el 75% viatja.  
El número total de viatges a l’estranger 

dels irlandesos l’any 2017 va ser de 7,94 
milions, la qual cosa suposa un augment 
del 7,2% respecte del 2016. D’aquestes 
xifres es dedueix doncs que el número 
mitjà de viatges es situa en 1,66 per 
habitant i any. Es considera un mercat 
emissor estable motiu pel qual es preveu 
que el seu volum sigui constant.

Les dades de l’organisme oficial CSO 
(Central Statistics Office of Ireland) 
reflecteixen que Espanya es manté com el 
primer destí vacacional a l’estranger ja que 
presenta unes magnituds de preferència i 
fidelitat molt elevades al mercat irlandès. 
És el primer destí en pernoctacions i el 
segon en viatges després del Regne Unit, 
amb més d'1,8 milions de visitants l’any.  
I és que per als irlandesos Espanya és  
el gran destí vacacional amb una quota 
del 26% sobre el total. 

Catalunya va rebre més de 300.000 
turistes irlandesos l’any 2017 degut a 
diversos factors, com l’augment de la 
connectivitat aèria entre ambdós països, 
la fortalesa de l’economia, la competitivitat 
de l’oferta turística catalana i la situació 
en què es trobaven algunes destinacions 
competidores del Mediterrani.

Els irlandesos perceben Catalunya 
principalment com una destinació de sol 
i platja, que compta amb una excel·lent 
oferta cultural, familiar i de lleure i en la 
qual la ciutat de Barcelona té un paper 
molt rellevant. La destinació catalana més 
popular i més visitada pels irlandesos  
és la Costa Daurada, destacant Salou,  
la Pineda i Cambrils amb PortAventura 
World.
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Inma Ballestín
Directora de l’Oficina del Benelux

Països Baixos

Durant l’any 2017, el número de turistes 
holandesos que van visitar Catalunya 
va augmentar un 6% respecte a l’any 
anterior, situant-se entorn els 781.000. 
Aquesta xifra, que representa el 21,5% 
de visitants holandesos a Espanya, 
confirma el lideratge de la destinació 
Catalunya dins de l’Estat espanyol.

El perfil del turista holandès que visita 
Catalunya respon a les següents 
característiques: fa una estada mitjana 
de 7 dies i una despesa mitjana de 
1.010 €, una de les més elevades 
entre els mercats emissors europeus. 
El tipus d’allotjament més utilitzat és 
l’hotel (53%), però el càmping i els 
formats de lloguer (apartaments i 
cases de vacances) són també força 
importants. Les bones connexions 
aèries entre els aeroports dels Països 
Baixos i els de Catalunya expliquen 

que els desplaçaments es facin 
majoritàriament en avió (77%), tot  
i que durant les vacances d’estiu  
molts holandesos els fan en cotxe;  
un estudi recent destaca que el format 
Fly & Drive és molt popular entre 
els holandesos, especialment quan 
viatgen a Espanya, ja que disposar  
de cotxe els permet sortir dels llocs 
més freqüentats i explorar millor  
la destinació.

Tot i que la gran majoria dels 
holandesos que viatgen a Catalunya 
ho fan sense contractar cap paquet 
turístic (84%), el portals de reserva 
d’allotjament i de transport i altres 
portals que permeten personalitzar  
les vacances acaben canalitzant  
més del 50% de les reserves.
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Països de l’Est 

La Federació Russa és el major  
mercat emissor de tots els països  
de l’antiga URSS. 

Amb 17.075.400 km2, Rússia s’estén 
per tot el nord d’Àsia i per un 40% 
d’Europa. La travessen onze zones 
horàries i engloba una gran varietat 
d’entorns naturals i relleus. Té les 
reserves de recursos minerals i 
energètics més grans del món. 

Rússia té una població de més de  
146 milions d’habitants (2017, Rosstat). 

La seva capital és Moscou, amb més 
de dotze milions d’habitants. A més, 
té tretze ciutats amb més d’un milió 
d’habitants i 166 ciutats amb una 
població superior als 100.000 habitants.

La renda per capita el 2017 es va situar 
en els 8.664,06 dòlars, segons dades 
de l'FMI.

L’any 2014 es va produir una 
desacceleració econòmica a Rússia 
arran de la caiguda del preu del petroli 
i de la depreciació del ruble (un 120% 
en el moment de màxima caiguda). 
Aquest fet juntament amb les sancions 
econòmiques i polítiques de la Unió 
Europea i els Estats Units van provocar 

una caiguda del 3,8% del PIB el 2015. 
El 2016 l’economia russa va començar 
a mostrar signes de recuperació  
(el PIB va reduir-se tan sols un 0,2%), 
que es va consolidar el 2017, amb 
un creixement positiu de l’economia 
de 1,5% i una inflació del 3% (entre 
2014-2015 els preus van pujar entre un 
11-12%). Les prediccions per al 2018 
auguren la continuïtat de l’estabilitat 
econòmica, amb un increment  
de l’1,8% del PIB.

L’economia dels altres països de 
l’antiga URSS també es va veure 
afectada per la crisi de Rússia i 
gairebé tots van experimentar una 
devaluació de la seva moneda 
local (excepte Letònia i Lituània, on 
funciona l’euro), ja que Rússia és el 
seu principal soci comercial. En països 
com el Kazakhstan i l’Azerbaidjan, la 
devaluació va estar motivada per la 
dependència d’aquestes economies 
dels preus dels hidrocarburs. 
Tanmateix, com Rússia, els països 
de l’ex-URSS mostren signes de 
recuperació.

Josep Maria Perramon
Director de l’Oficina dels països de l’Est
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Països nòrdics 
Eulàlia Cabana
Directora de l’Oficina dels països nòrdics

Des de l’oficina als països nòrdics 
es porten els següents països: 
Dinamarca, Suècia, Noruega, 
Finlàndia, Islàndia i Estònia. Els països 
nòrdics són mercats bàsicament 
emissors de turisme, tot i el nombre 
reduït d’habitants, 27,5 milions, 
generen un gran nombre de viatges.

Dinamarca, Suècia i Finlàndia formen 
part de la Unió Europea, però només 
Finlàndia forma part de la zona Euro. 
Noruega va rebutjar l’entrada a la Unió 
Europea en dos referèndums.  
La climatologia adversa, una economia 
favorable, molts dies de vacances i la 
flexibilitat a l’hora de fer-les, fa que el 
pressupost per viatjar sigui un tema 
rellevant.

Contràriament al que passa en 
altres països, els operadors turístics 
continuen tenint un pes important 
en la indústria turística nòrdica. 
Dinamarca i Suècia són els països més 
segmentats. Aquest estudi es centra 
bàsicament en el mercat suec, si bé és 
cert que hi ha diferències entre països, 
el comportament dels suecs és en 
grans trets extrapolable a la resta. 

El producte estrella en el mercat 
nòrdic és el de sol i platja. Les 
principals destinacions són l’Estat 
espanyol i Grècia a l’estiu, i les illes 
Canàries lideren la temporada d’hivern. 
D’altra banda, les destinacions de 
llarga distància evolucionen molt 
favorablement degut a noves rutes 
directes des de les principals ciutats 
nòrdiques.

Els viatges a les ciutats són el segon 
producte en ordre d’importància, i el 
més important per al nòrdic que viatja 
a Catalunya. Barcelona és la principal 
porta d’entrada. La situació geogràfica 
fa que els nòrdics arribin a Catalunya 
en avió, d’aquí la importància de tenir 
bones connexions aèries.

L’oficina als països nòrdics treballa 
conjuntament amb els actors de la 
indústria turística nòrdica (operadors 
turístics, agències de viatges 
online, periodistes, influenciadors, 
prescriptors, etc.) per tal de posicionar 
Catalunya com a destinació turística 
de qualitat, buscant un turisme amb 
una alta despesa al territori, que 
viatgi durant tot l’any i que ajudi a 
desconcentrar. tu
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Polònia

La ciutat de Wroclaw, situada al sud-
est de Polònia, va ser la Capital de la 
Cultura d’Europa el 2016 i la seu dels 
World Games el 2017, mentre que a la 
ciutat d’Astana es va celebrar l'EXPO 
2017, aquests i altres esdeveniments 
esportius i culturals que van tenir lloc  
al país durant els últims dos anys  
han ajudat a impulsar el turisme,  
tant l’estranger com el domèstic.*

El PIB a Polònia ha augmentat un 4,6% 
respecte del 2016, consegüentment,  
el PIB de les famílies poloneses també 
s’ha vist incrementat, augmentant 
així el pressupost disponible per a les 
vacances. Com a resultat, la despesa 
en vacances per part del mercat 
polonès passa de 2.219 PLN el 2016  
a 2.328 PLN el 2017.**

El turisme nacional segueix sent el 
més popular entre els polonesos, però 
encara així, durant el 2017, a Polònia 
es van realitzar 5 milions de viatges a 
l’estranger, un 5% més respecte a l’any 
anterior. Aquest increment ha vingut 
impulsat per la millora dels ingressos 
disponibles i l’oferta de noves rutes 
aèries de low cost.

La inestabilitat política a Tunísia, Egipte 
i Turquia ha provocat un augment de 
turistes polonesos en les destinacions 
de Grècia, Bulgària, Albània i la 
península Ibèrica, destinacions  

on els polonesos poden trobar el 
que més busquen quan viatgen, sol i 
platja, ofertes culturals variades i bona 
gastronomia. 

La principal motivació dels polonesos 
per fer vacances és l’oci i el descans, 
seguit per la visita a familiars, però 
també prenen rellevància els viatges 
de negocis. En aquest últim cas, 
Barcelona destaca pel seu bon 
posicionament com a destinació MICE 
i per ser una de les ciutats preferides 
pels polonesos per a les escapades 
urbanes de curta durada i de negocis. 

Polònia representa un mercat amb 
molt de potencial i creixement. 
El 37,8% de les reserves que els 
polonesos van fer per a les seves 
vacances a l’estranger durant el 2017 
van ser paquets turístics, d’aquesta 
manera, els polonesos poden tenir 
un millor control de la despesa. A 
més, segons el Portal Euromonitor, 
en els pròxims anys es preveu que 
els viatges a l’estranger augmentin 
un 5%, especialment a destinacions 
veïnes com Alemanya, Rússia o la 
República Txeca, però també en les 
destinacions de vacances tradicionals 
com Grècia, Croàcia o Espanya, que 
són considerats països segurs per  
fer-hi vacances. 

Montserrat Sierra
Directora de l’Oficina d’Europa central

* Font: Euromonitor. Country Report Sept. 2017. Travel in Poland 

** Font: Lloc web oficial del Ministeri d’Esport i Turisme de la República de Polònia
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Regne Unit

Catalunya és una de les destinacions 
preferides dels turistes britànics per 
diversos motius, entre ells, la seva bona 
relació qualitat-preu, una climatologia 
suau i favorable, amb platges excel·lents, 
un bon entorn natural i recursos 
complementaris, com la cultura i la 
gastronomia. Barcelona continua sent la 
marca més coneguda i apreciada pels 
turistes del Regne Unit tot i que la marca 
Catalunya va guanyant posicionament. En 
especial arran de la repercussió mediàtica 
dels esdeveniments polítics de finals de 
2017. Costa Brava és una altra de les 
marques més reconegudes del territori.

Segons dades de l’ONS (Office for 
National Statistics) el mercat britànic és 
el primer mercat emissor per a Espanya 
seguit a molta distància pel mercat 
francès. És el principal destí de vacances 
de sol i platja i per tant, el destí vacacional 
per defecte, sent líder indiscutible tant a 
l’estiu (península) com a l’hivern (illes). 

En el cas de Catalunya i en relació amb 
les dades totals de turistes estrangers, 
el mercat britànic va tenir una quota de 
mercat per sobre de l'11%, el que li va 
permetre ocupar, com ja és tradicional, 
la segona posició en número de turistes 
darrere del mercat francès.

L’evolució de les negociacions sobre 
el Brexit ha marcat l’evolució política i 
econòmica del Regne Unit durant els 
últims temps. Per ara s’ha concretat que 
el Regne Unit deixarà de formar part 
de la Unió Europea a partir del 29 de 
març del 2019. Però a la vegada s’ha 
establert un període de negociació més 
extens entre les dues parts per afrontar 
diferents assumptes. Aquest nou termini 

finalitzarà el 31 de desembre del 2020. 
Pert tant, pel que fa al turisme encara hi 
ha marge de temps per negociar el tema 
de l’impacte sobre les connexions aèries 
dins l’espai aeri europeu i també el control 
de persones a les aduanes, que són els 
temes més significatius per al turisme.

Ni el Brexit ni la situació política 
a Catalunya van afectar de forma 
considerable el volum d’arribades i la 
despesa dels turistes britànics durant 
el 2017, ja que en el primer cas van 
augmentar un 5% i en el segon un 1,3%. 

Això és degut principalment a dos factors 
com són l’anticipació en la reserva de les 
vacances per part dels turistes britànics 
i les dificultats que han travessat fins ara 
altres destins alternatius del Mediterrani 
que ofereixen producte de sol i platja. Tot  
i que a partir de la temporada d’estiu 2018 
ja s’han començat a programar de nou 
vols i paquets turístics a Egipte, Tunísia  
i Turquia.

Els britànics no perceben les vacances 
com un luxe sinó com una necessitat, 
per tant viatgen independentment de la 
seva situació econòmica, tot i que això 
condiciona aspectes com el número de 
viatges a l’any, la distància i la duració. 
En aquest sentit els grans touroperadors 
ja han detectat una disminució de les 
vacances de llarga distància i un augment 
de les vacances a destins més propers 
i assequibles, per diners i per temps, 
cosa que pot ser un factor que beneficiï 
Catalunya per la seva situació i per la 
diversitat de producte que pot oferir a 
aquest mercat.

Aicard Guinovart
Director de l’Oficina del Regne Unit
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República Txeca

La República Txeca és un país 
amb una economia que va creixent 
paulatinament. Gràcies a un major 
control de la recaptació d’impostos 
mitjançant el registre electrònic 
d’ingressos al sector empresarial, de 
serveis i hostaleria s’espera que aquest 
any 2018 el PIB continuï creixent com 
ja ho va fer el 2017 amb un 2,5% 
d’increment.*

Croàcia, Itàlia, Espanya, Bulgària i 
Tunísia són els països preferits dels 
txecs per fer vacances. Les ciutats 
com Viena, Budapest o Berlín, seran 
les més visitades durant el 2018.

El mercat txec és un mercat que 
cada vegada és més clàssic i 
tradicional a Catalunya. L’allotjament 
preferit d’aquest mercat és l’hoteler. 
La modalitat de vacances més 
demandada és el turisme de sol  
i platja.

Tot i el lleuger descens d’arribades 
registrades durant el 2017, s’espera 
que aquest mercat segueixi creixent.

Un dels factors que segurament pot 
ajudar a incrementar les arribades són 
les millores salarials i socials que es 

van produint en aquest país. El salari 
mínim interprofessional ha registrat un 
increment del 10% respecte a l’any 
anterior, quedant fixat en 477,8 € el 
2018. També s’han anunciat millores 
per a les prestacions socials com  
la jubilació o per a la maternitat.

També es preveu més afluència de 
turistes txecs a la Costa Brava com 
a conseqüència de la nova connexió 
aèria entre Praga i Girona  
en temporada alta.

Més d’un terç de la població txeca 
busca informació sobre la destinació 
utilitzant l’smartphone. El dia de la 
setmana en què s’observa més tràfic  
és el dilluns, quan tothom cerca ofertes 
de viatge.

Firotour, Alpintour, America Tours 
o Beta-Tou són els principals 
touroperadors outbound de la 
República Txeca.

La tendència en aquest mercat és que 
la població viatgi més. Continuaran fent 
un viatge durant l’estiu però alguns ja 
optaran per fer un segon viatge durant 
les seves vacances d’hivern.

Montserrat Sierra
Directora de l’Oficina d’Europa central
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Els turistes suïssos venen a Catalunya 
motivats pel clima i per tant cerquen 
el sol i la platja. Cada vegada 
s’observa més interès pels city breaks, 
conseqüència de les bones ofertes 
de vols i la tendència a vacances més 
curtes i més freqüents. L’avantatge 
competitiu de Catalunya en aquest 
aspecte és que Barcelona és el destí 
urbà predilecte per als suïssos dins 
de la península Ibèrica, tant per la 
proximitat amb el mar com per l’oferta 
cultural de la qual disposa la ciutat.

Els suïssos viatgen molt en cotxe, 
per tant les bones connexions per 
carretera i la facilitat de desplaçament, 
així com la proximitat de la destinació, 
també són aspectes clau per atreure 
el turista suís. El segon mitjà de 
transport més utilitzat pels suïssos a 
l’hora de viatjar és l’avió, la freqüència 
de vols és, doncs, també un factor 
molt important per als suïssos a l’hora 
d’escollir on faran les seves pròximes 
vacances. 

Les estades durant les vacances 
principals dels suïssos solen ser 
llargues. En el cas de Catalunya, 
l’estada mitjana és de sis dies. Aquest 
fet, lligat al seu alt poder adquisitiu, fa 
que el turista suís generi una despesa 
més alta que molts altres mercats. 

La flexibilitat dins del seu calendari 
laboral els permet fer més d’un viatge 
durant l’any. Això els converteix en 
turistes experimentats que busquen 
productes de categoria. Quan viatgen, 
la qualitat és el factor més important 
de tots, així com la seguretat i la 
facilitat de desplaçament. En els últims 
anys, el preu també ha anat guanyant 
importància i, encara que segueix 
sense ser un factor decisiu a l’hora 
d’escollir destinació, cada cop el tenen 
més en compte.

Per tant, el mercat suís destaca per 
la seva llibertat de moviment (ja que 
els agrada viatjar en cotxe), molts 
dies de vacances i un alt poder 
adquisitiu. La conseqüència és que els 
paquets turístics i els viatges en grup 
tenen cada cop menys consumidors 
i la tendència va cap a viatges 
individualitzats i flexibles, també com 
a resultat de l’elevat ús que els suïssos 
fan dels canals online per informar-se 
o reservar, que els facilita el contacte 
directe amb el proveïdor. 

Els suïssos poden trobar a Catalunya 
el tipus de producte que busquen: 
els atrauen sobretot la cultura, 
la gastronomia i l’enoturisme de 
Catalunya, així com els espais 
naturals, el golf i els diferents 
esdeveniments que tenen lloc  
al territori català. 

Suïssa
Montserrat Sierra
Directora de l’Oficina d’Europa central
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Núria Perich
Directora de l’Oficina de l’Estat espanyol  
i Portugal

Estat espanyol

L’Estat espanyol té una població total 
de més de 46 milions de residents, 
que suma una taxa de població 
viatgera del 37% aproximadament. 
El mercat espanyol és un mercat 
de proximitat i madur, amb un alt 
índex de viatges dins el mateix país. 
Acostuma a planificar el seu viatge de 
manera independent, i cada vegada 
destina més temps a reservar, gaudir 
del viatge i compartir-lo en les xarxes 
socials.

És un mercat coneixedor sobretot  
de determinades zones de Catalunya  
i en els períodes de vacances d’estiu 
té preferència per les destinacions  
de costa.

 

Aquests últims anys l’Estat espanyol 
està en fase de recuperació i 
creixement econòmic sense arribar, 
però, a les xifres d’abans de la 
crisi econòmica de 2008. Si bé 
aquesta situació, juntament amb la 
sensació de millora en la seguretat 
laboral, quedava palesa en el millor 
comportament del consum intern 
dels espanyols i, com a resultat, el 
mercat emissor s’anava recuperant. 
Arran de la situació política en el 
darrer trimestre del 2017, hi ha hagut 
una davallada sobretot a la ciutat de 
Barcelona. La previsió per al 2018 
és de recuperació i d’un creixement 
moderat.
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Marta Teixidor
Directora de l’Oficina d’Itàlia i Israel

Europa del sud 37

Itàlia 

Ens els darrers anys, Itàlia s’ha 
consolidat com a quart mercat 
internacional emissor de turistes a 
Catalunya. L’any 2017, un total de 
1.187.194 turistes italians van visitar 
el nostre país, mantenint les xifres 
registrades el 2016, i aquest 2018 es 
registra un increment del 6,6% acumulat 
els dos primers mesos de l’any.

Itàlia és un país de contrastos, amb 
una desigualtat econòmica, social i 
cultural molt evident entre el nord i 
el sud. El pes de l’economia italiana 
està localitzat al nord del país i 
la prosperitat es tradueix en una 
major quantitat de desplaçaments 
per motius de feina i de lleure. El 
teixit turístic presenta també moltes 
diferències: mentre l’italià del nord 
prefereix reservar els seus viatges 
online, al centre-sud i illes les agències 
de viatges segueixen tenint un paper 
important, ja que valoren el tracte  
i experiència personals.

Espanya, juntament amb França, 
ha estat tradicionalment una de 
les destinacions preferides pels 
italians per a les seves vacances i 
Catalunya manté la seva posició de 
lideratge en les arribades dins l'Estat 
espanyol. Malgrat això, l’increment 
de connexions aèries amb altres 
ciutats espanyoles en els darrers 
anys, ha provocat que la concentració 
a Catalunya de turistes italians 
hagi disminuït en detriment d’altres 
destinacions espanyoles. 

No obstant això, Barcelona es manté 
com la ciutat més visitada de l'Estat  

i com una de les preferides per als  
city breaks dels italians per Europa.  
El coneixement de la resta de Catalunya 
és substancialment inferior, tot i 
que cada vegada més augmenta el 
coneixement de la resta de territori, 
amb la Costa Brava al capdavant, 
seguida d’algunes localitats de la Costa 
Barcelona nord, Montserrat o punts 
concrets de la Costa Daurada i Terres 
de l’Ebre. 

El clima d’inseguretat dels darrers 
anys lligat als atacs terroristes 
generalitzats en diversos països 
europeus i del nord d’Àfrica havia 
afavorit la nostra destinació fins fa uns 
mesos. Les estadístiques demostren 
que la inestabilitat política a Catalunya 
i els atemptats d’agost del 2017 
van tenir un efecte en les arribades 
immediates (agost i setembre) però a 
partir del mes d'octubre s’ha registrat 
una recuperació notable i el 2018 ha 
començat amb resultat molt positiu, 
amb un increment de les arribades el 
mes de gener del 13,8%. 

Un dels principals objectius del CPT 
d’Itàlia és mantenir aquestes xifres, 
apostant per la desestacionalització, 
els itineraris a Catalunya, que permetin 
conèixer àrees menys explorades 
pel mercat i influir així en la major 
segregació dels fluxos turístics al 
territori, i un turisme sostenible i de 
qualitat, tot treballant per incrementar 
el coneixement de la marca Catalunya 
al mercat italià i la despesa realitzada 
dins el territori. 
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Argentina

La demanda de viatges cap a 
Catalunya per part dels turistes 
argentins està molt condicionada per 
la situació econòmica. 

El doble canvi del dòlar americà i les 
dificultats que imposa l’administració 
tributària argentina per a la sortida de 
les divises esdevenen barreres per al 
desenvolupament del turisme emissor. 

Catalunya disposa de punts forts 
com a destinació destacada per als 
turistes argentins. En primer lloc, 
es detecta una simpatia molt forta 
del turista argentí cap a Barcelona i 
Catalunya, un aspecte molt reforçat 
per una comunitat molt nombrosa de 
ciutadans argentins amb arrels molt 
marcades al territori català. 

Per una altra banda, són innombrables 
els intercanvis artístics i culturals en els 
marcs del cinema, del teatre o de la 
música. 

Un altre punt fort és el de la llengua: el 
turista argentí no sol conèixer moltes 
llengües i el fet que pugui realitzar la seva 
visita utilitzant l’idioma castellà facilita 
molt que l’estada sigui tot un èxit. 

Enguany s’espera que les arribades 
de turistes de l’exterior, els viatges 
domèstics i les sortides de turistes 
argentins segueixin registrant un alt 
creixement. Des de finals de l’any 2015, 
coincidint amb la proclamació del nou 
president de la nació, Mauricio Macri, 
l’Argentina ha decidit obrir-se al món. 

Pel que fa al sector aeri, l’Argentina 
serà l’epicentre del desenvolupament 
de noves rutes intercontinentals de 
baix cost entre Barcelona i Sud-amèrica. 
Level va iniciar els seus vols directes 
de Barcelona a Buenos Aires el passat 
17 de juny de 2017 amb tres rutes 
setmanals i ara ja té 5 freqüències. 
La companyia Norwegian Air Shuttle 
ha anunciat a partir de l’any 2019 
l'obertura de noves connexions 
directes des de Buenos Aires  
i Córdoba cap a Barcelona.

Segons un informe d’Amadeus, 
l’actitud pròpia dels argentins, als 
quals els encanta viatjar, combinada 
amb les millores econòmiques del  
país presagien que les reserves per  
al 2018 s’incrementin un 43% respecte 
del 2017.

Joan Romero
Director de l’Oficina de Sud-amèrica
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Brasil

Després d’haver passat uns anys de 
profunda crisi econòmica i política, 
sembla que Brasil estigui mostrant 
indicis d’una lleugera recuperació 
econòmica. L’actual govern de 
Michel Temer que va crear-se fruit 
de l’impeachment a la presidenta 
Dilma Roussef, està vivint els últims 
mesos del seu mandat. Les properes 
eleccions presidencials seran el 7 
d’octubre d’aquest 2018 en la primera 
volta i el dia 28 d’octubre en la segona 
en el cas que no hi hagi majoria 
absoluta en la primera.

De cara a aquest 2018, la previsió 
del Banc Central de Brasil és d’un 
creixement del PIB, al voltant del 
2,18%, i amb una taxa d’atur que 
s’espera que es redueixi a menys  
del 10%.

Quant al mercat emissor turístic 
brasiler, el 2018 ha començat amb 
números positius i registra un 

creixement en la intenció del 
brasiler de viatjar tant pel país com 
internacionalment. Segons el Banc 
Central brasiler, les despeses dels 
turistes brasilers a l’exterior en el primer 
trimestre de 2018 han augmentat  
un un 10,2% respecte del mateix 
període de 2017, i assoleixen els  
4,474 bilions USD. 

El cost del turisme interior al 
Brasil segueix sent molt alt. En 
conseqüència, i encara que l’euro 
s’hagi apreciat considerablement 
respecte del real brasiler, la paritat 
dòlar americà i euro és molt similar, 
per la qual cosa viatjar a Europa 
respecte dels Estats Units acaba sent 
més econòmic. Catalunya disposa, a 
més, d’una ruta directa de São Paulo 
a Barcelona de la companyia Latam 
Airlines Brasil, amb set vols setmanals 
que faciliten molt més l’accés entre els 
dos països. 

Joan Romero
Director de l’Oficina de Sud-amèrica
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Amèrica 43

Cristina Gargallo
Directora de l’Oficina de Nord-amèrica

Estats Units 

Segons l’Organització Mundial del 
Turisme, els Estats Units són el segon 
país del món que més gasta en 
turisme, només darrere de la Xina.  
L'any 2017, els americans varen gastar  
un total de 135.000 billions de dòlars  
en viatges internacionals. 

Els americans tenen cada vegada 
més interès a viatjar a l’estranger. El 
2017, van fer un total de 87,7 milions de 
viatges internacionals i Europa és una 
de les seves destinacions preferides. 

Aquesta evolució positiva també 
s’ha registrat a Catalunya. L'any 
2017 els Estats Units s’ha posicionat 
com a cinquè mercat emissor cap 
a Catalunya per nombre d’arribades 
i segon per volum de despesa. Els 
darrers 3 anys han vist un creixement 
significatiu en les arribades, havent 
passat de 621.000 turistes el 2015  
a 1.115.900 turistes el 2017. 

La confiança en l’evolució de 
l’economia, les baixes taxes d’atur, 
la fortalesa del dòlar i l’entrada de 
nous competidors en les rutes aèries 
transoceàniques expliquen la positiva 
evolució del mercat americà. A més, 
el 42% de la població ja disposa 
de passaport, que havia estat 
tradicionalment un dels indicadors del 
poc interès per viatjar d’aquest mercat. 

De cara als propers mesos,  
l’increment dels preus del petroli, la 
debilitat del dòlar davant de l’euro i la 
percepció d’inseguretat i d’inestabilitat 
geopolítica poden incidir negativament 
sobre els resultats d’aquest mercat. 

Els americans viatgen per entrar en 
contacte amb noves destinacions 
i noves cultures i tenen una forta 
motivació cultural quan viatgen a 
Europa. En aquest sentit, Catalunya 
disposa de molts atractius per captar 
aquest client. De fet, el 42% dels 
americans que visita l'Estat espanyol 
tria Catalunya com a destinació.

El mercat americà ofereix bones 
oportunitats per al sector turístic 
català: potencial del mercat per la 
seva dimensió; alt nivell de despesa 
durant el viatge; encara coneix poc 
la destinació Catalunya però està 
buscant destinacions noves, que  
no siguin els clàssics europeus;  
i és un client sofisticat, que viatja per 
motivacions especials com el turisme 
d’aventura, turisme esportiu o el 
turisme enogastronòmic, productes en 
què Catalunya té una bona oferta però  
no està encara posicionada en la  
ment del consumidor. 
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David Miró 
Director de l’Oficina d’Àsia-Pacífic  

Àsia-Pacífic 

S’espera que el nombre anual de 
turistes d’Àsia-Pacífic a Catalunya,  
a finals de 2018, superi amb escreix  
el llindar dels 1,5 milions.

La Xina continuarà liderant el rànquing 
de mercats asiàtics en nombre de 
turistes, apropant-se ja als 300.000 
visitants. El Japó tornarà a agafar 
embranzida i, després d’una lleugera 
davallada del 10%-11% l’any 2017 (tot 
i que aquesta disminució del nombre 
de turistes no s’ha traduït pas en 
una davallada proporcional de les 
despeses generades) podria recuperar 
el llindar dels 250.000 turistes. 

Enguany, el mercat revelació ve de la 
mà de Corea del Sud que, amb un 
creixement interanual que ha oscil·lat 
entre el 20% i el 60% en els darrers 
quatre anys, i amb uns 230.000 
turistes a Catalunya durant el 2017, és 
molt probable que pugui sobrepassar 
a finals del 2018 el mercat japonès  
i trepitgi els talons a la Xina, malgrat  
la seva població més reduïda.

El Sud-est asiàtic (Indonèsia, Singapur, 
Malàisia, Tailàndia, Filipines i Vietnam) 
continuarà escalant posicions fins 
a arribar als 250.000 turistes. Per 
altra banda, Austràlia i Nova Zelanda 
poden emetre uns 200.000 visitants 
a Catalunya el 2018 i, l’Índia, que ha 
experimentat un creixement d’un 113% 
en els primers tres mesos del 2018 (en 
comparació amb el mateix període de 
l’any anterior), pot anar més enllà dels 
100.000 turistes arribats a Catalunya.

Entre aquests mercats emissors, 
Singapur, Austràlia i el Japó figuren 
entre els països amb major poder 
adquisitiu del món. Els creuers per  
la Mediterrània, els itineraris culturals, 
el shopping (a excepció d’Austràlia 
i de Nova Zelanda), els viatges 
de lluna de mel i les experiències 
enogastronòmiques es consoliden 
com els productes “estrella”. El Sud-
est asiàtic ha vist com el mercat de 
viatges d’incentius (MICE) ha continuat 
creixent i el Fly & Drive es consumeix 
principalment a l’Índia. Quant als 
viatges en tren per Europa, Austràlia i 
Corea del Sud despunten amb força. 
Les experiències de turisme actiu i a 
l’aire lliure a Catalunya són un referent 
per a Austràlia, Nova Zelanda, el Japó  
i Corea del Sud.

Els consumidors asiàtics acostumen a 
gastar entre tres i quatre vegades més 
que la mitjana dels turistes europeus 
a Catalunya. Es continua preferint els 
establiments hotelers de quatre  
i cinc estrelles, preferiblement de les 
cadenes internacionals. Barcelona 
revalida la primera posició indiscutible 
com a destinació més visitada, 
tot i que Girona i la Costa Brava 
gaudeixen ja d’un major reconeixement 
als mercats d’Austràlia, de Nova 
Zelanda i, també, de Corea del Sud 
i de Singapur. La Val d’Aran, d’igual 
manera, comença a posicionar-se al 
Japó com la meca de la pràctica de 
l’esquí i com un paradís de la natura  
al sud d’Europa. 
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Xina 

El turisme xinès cap a la Unió Europea 
començava l’any 2004 després que 
es firmés el MoU sobre Turisme 
Bilateral. El 2017, 513.725 turistes van 
visitar Espanya i van fer una despesa 
d’aproximadament 800 milions d’euros. 

Des de fa un parell d’anys, en el sector 
del turisme, la Xina ha esdevingut el 
primer mercat emissor de turistes 
internacionals: el 2017 es van 
registrar 129 milions de sortides del 
país. Si prescindim de les sortides 
amb destinació a Taiwan, Hong 
Kong i Macao, territoris amb règims 
administratius específics però situats 
a la República Popular de la Xina, les 
sortides reals a l'estranger ascendeixen 
a 60,61 milions, un 36,8% més que 
les registrades el 2016. Europa, amb 
l’11,56% de quota de mercat, és el 
segon continent més visitat, superat 
àmpliament per les destinacions 
asiàtiques (55,4%).

Catalunya ha estat la primera 
Comunitat Autònoma receptora 

d’aquest mercat en arribades, despesa 
i pernoctacions hoteleres, segons 
la fitxa tècnica del mercat xinès 
actualitzada per Turespaña el març  
de 2018. 

Segons les dades desvetllades per 
la China Tourism Academy, Espanya 
ja és una de les TOP20 destinacions 
turístiques internacionals per al turista 
xinès, i la basílica de la Sagrada Família 
un dels TOP10 llocs més visitats.

A l'última reestructuració del govern 
central de la Xina que es va realitzar el 
març de 2018 va desaparèixer la antiga 
China National Tourism Administration 
(CNTA) i s’ha creat el nou Ministeri de 
Cultura i Turisme.

El 2018 ha estat declarat Any del 
Turisme-Europa-Xina. L’Agència 
Catalana de Turisme va participar  
en una sèrie d’activitats de promoció 
tant B2B com B2C organitzades  
per la UE dirigides al mercat xinès.

Ming Li
Director de l’Oficina de la Xina
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Unitat de Mercats Internacionals
Barcelona

Golf Pèrsic

Els països del Golf Pèrsic es 
caracteritzen en general per una 
barreja entre població autòctona i 
residents estrangers, ambdós grups 
amb una mitjana d’edat d’uns 30 
anys. Aquests dos grups de població 
es diferencien a l’hora de viatjar tant 
per la contractació, com l’allotjament i 
l’estacionalitat. L’Iran n’és l’excepció:  
el percentatge de població iraniana 
que viatja és majoritari.

Un gran percentatge dels turistes del 
Golf Pèrsic que arriben a Catalunya 
(un 70%) ho fan en família. Els grups 
familiars que viatgen, especialment en 
els mesos d’estiu, poden arribar a ser 
d’entre vuit i dotze persones. 

Unes tres quartes parts contracten 
les vacances online i decideixen 
la destinació per recomanacions 
d’amics i familiars. Els productes 
més demandats són la cultura, les 
compres, els esdeveniments esportius, 
el lleure destinat a nens i el turisme  
de salut i mèdic.

 

És un turisme familiar i urbà, busquen 
el lleure i fugir de la calor. Per això, a 
excepció de l’Iran, les arribades es 
concentren entre els mesos de juliol i 
setembre (que és quan hi ha vacances 
escolars).

Els turistes autòctons dels països del 
Golf Pèrsic prefereixen els hotels de 
quatre i cinc estrelles, i no es mouen 
del complex hoteler o dels voltants. 
En canvi, els joves i els residents 
estrangers que viuen en aquests 
països busquen hotels més barats o 
s’allotgen a casa de familiars i amics, 
i demanden activitats, sortides i oci 
nocturn. El comportament general 
ens diu que prefereixen quedar-se a 
Barcelona i fer alguna escapada d’un 
dia des de la Ciutat Comtal.

Catalunya hauria de seguir adaptant 
l’oferta a aquest nínxol de mercat tot 
millorant mancances, com ara l’oferta 
d’establiments que ofereixin menjar 
halal, espais reservats a l’oració o 
prendre consciència de les necessitats 
d’aquest turisme.
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Israel 
Marta Teixidor
Directora de l’Oficina d’Itàlia i Israel

Els fluxos turístics a l’estranger dels 
israelians augmenten any rere any 
de manera exponencial. Segons el 
Central Bureau of Statistics, l’any 
2017 els israelians van fer un total de 
7,3 milions de viatges a l’estranger, 
amb un increment del 12% respecte 
de l'any 2016, quan ja s’havia batut 
el rècord històric. Aquests resultats 
gairebé dupliquen les dades del 
2010 i confirmen el boom del turisme 
internacional que experimenta el 
mercat des del 2013. Durant els tres 
primers mesos del 2018, s’ha registrat 
un augment del 20,7% en viatges 
internacionals respecte al mateix 
període del 2017. 

L’augment de les connexions aèries 
amb Catalunya en els darrers anys i 
el gran coneixement i predisposició 
cap a la destinació s’han traduït en un 
augment considerable de les arribades 
al nostre país que es manté, sens 
dubte, com la destinació preferida  
de la península Ibèrica. 

Es tracta d’un mercat molt 
experimentat en el món del travel 
i sovint amb un alt percentatge de 
repeaters. La gran quantitat de festius 

distribuïts durant tot l’any afavoreix la 
desestacionalització i el perfil del turista 
israelià, amant dels city breaks i el 
shopping però també de la natura,  
dels esports i dels festivals i 
espectacles, condiciona que viatgi a 
l’estranger durant tot l’any. El poder 
adquisitiu de l’israelià és mitjà-alt i la 
despesa per a viatges és molt superior  
a la de la mitjana. 

L’israelià és un turista molt actiu, 
amb unes necessitats particulars i 
un perfil molt concret. És un gran 
coneixedor de Barcelona i també 
dels Pirineus catalans. En els últims 
anys s’ha consolidat com el primer 
visitant estranger al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, del qual l'any 2017 van 
representar el 37% dels visitants. 

Tot i ser un mercat de petites 
dimensions, les xifres derivades del 
turisme internacional són comparables 
a les de grans mercats tradicionals de 
proximitat, per la qual cosa es tracta 
d’un mercat amb una rellevància 
estratègica per a Catalunya. 
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