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1 NOTA INTRODUCTÒRIA
Dos anys i mig després que el «sí» triomfés en el referèndum del Brexit, el futur del Regne Unit és encara molt incert. Durant
aquest temps, el debat s’ha centrat en els acords comercials, els drets de la ciutadania i el compromís britànic d’assumir el
cost de la ruptura, sense deixar de banda l’assumpte a la frontera irlandesa, un dels principals obstacles de l’acord entre el
Regne Unit i la Unió Europea.
El 2018, any en què es va acordar que el període de transició s’allargaria fins al 31 de desembre del 2020, ha estat també un
any de canvis en l’escenari polític britànic. Va ser el 7 de juliol quan Theresa May va anunciar que el govern finalment es decantava per una sortida de la Unió Europea suau, és a dir, per la creació d’una àrea de lliure comerç per a béns que evitaria
els controls de duanes i permetria mantenir oberta la frontera d’Irlanda.
El posicionament de l’executiu davant la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, però, va costar la dimissió de tres ministres del gabinet de May, obrint la crisi més greu del govern britànic en dos anys. Entre ells, hi havia el responsable de negociar la ruptura amb la UE, David Davis, i també Boris Johnson, el cap d’Afers exteriors. Finalment la Sra. May també va presentar la seva renúncia i els dubtes sobre qui la succeiria s’han esvaït aquesta setmana, amb l’elecció del mateix Boris Johnson i
la renovació gairebé total del seu gabinet avui dijous.
Ara mateix, l’escenari de la tardor 2019 i els moviments d’Escòcia respecte d’un nou referèndum no disminueixen el debat.
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2 TIMELINE
7 de juny – Dia en que la Theresa May deixarà la presidència del seu partit, encara que continuarà
com a Primera Ministra fins a l’elecció del seu successor, previst per a finals de juliol.
10 de juny – Data límit per postular-se per a Primer Ministre. Després els diputats conservadors
votaran fins que només quedin dos candidats. Llavors els membres del partit (més de cent mil)
triaran quin dels dos serà el pròxim Primer Ministre i líder del partit conservador.
Actualment Boris Johnson, exministre i exalcalde de Londres, encapçala les enquestes. És un ferm
defensor del Brexit i assegura que el Regne Unit no tornarà a ajornar la seva sortida de la UE més
enllà del 3 d’octubre.
13 de juny – Primera ronda de votacions per triar els dos candidats.
18,19 i 20 de juny – Més rondes de votacions per triar els dos candidats.
Setmana 22 de juliol – votació final per triar nou líder del partit conservador.
22 de juliol – Votacions finals per decidir el nou Primer Ministre que ha estat finalment Boris
Johnson. Sir Alan Duncan va renunciar com a ministre de Relacions Exteriors per protestar contra una possible victòria de Boris Johnson.
24 de juliol – Inici del mandat del nou Primer Ministre, que es manté ferm en la data del 31 d’octubre.
3 de setembre– El Parlament britànic torna a reunir-se a la primera sessió després de l’estiu
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Properes dates
12 de setembre/14 d’octubre – El Parlament britànic suspèn les sessions per preparar el
Discurs de la Reina corresponent a la nova legislatura.
17-18 d’octubre – EU Summit a Brussel·les que representa a la última reunió de la Comissió
Europea amb la presència del Regne Unit.
31 d’octubre – Data límit per deixar la UE amb acord o sense.
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3 EFECTES DEL BREXIT EN EL SECTOR TURÍSTIC
El sector turístic també patirà les conseqüències del Brexit. Com informava el portal Comunicatur, a principis d’any el govern britànic va preveure una caiguda de la seva economia d’entre un 2% i un 8% després de la sortida de la Unió Europea.
Això tindria un impacte directe sobre la capacitat de compra de la població, que en el sector turístic tant es podria traduir
en una reducció en el nombre de sortides dels turistes britànics, com en la disminució de la seva despesa en el país d’origen
i de destí.

Per què el Brexit preocupa a la indústria turística?
Devaluació de la moneda
-Augment tarifari.
-Reducció del cost del turisme receptor
-Importacions més cares.
-Caiguda de la despesa del consumidor.
Llibertat d’itinerància
-Visat per a cada país de la Unió Europea.
-Necessitat dels passatgers de completar
l’ETIAS i pagar-ne la taxa.
-Control fronterer més estricte.

Treballadors estrangers
-Possible necessitat de demanar un visat per treballar al
Regne Unit que pot derivar en l’escassetat de personal
qualificat.
-Permisos especials de residència per a treballadors
temporals.
Dret dels passatgers
-Renegociació de la Zona Europea Comuna d’Aviació.
-Estratègia de creixement de les aero-línies low-cost.
-Accessibilitat a l’espai aeri.

Cas IAG: grup britànic que controla aero-línies amb molt de
pes a l’aeroport del Prat (Vueling, Iberia, Level)
-Actualment el 53% del capital de Vueling pertany a VelozHoldco, una societat propietat al 100% del grup britànic. Un altre
45% encara està en mans d’Iberia. En el cas de l’aerolínia espanyola, és propietat al 100% d’IAG, tot i que el 50% dels drets
de vot són d’una societat controlada per El Corte Inglés.
-El ministeri de Foment s’ha estat reunint amb les autoritats
europees per resoldre aquest tema i haurà de demostrar a
principis de febrer que les filials d’IAG reuneixen els requisits
per operar.

Operacions de les aerolínies
-Despeses addicionals a l’hora de gestionar accessos i
altres operacions.
-Possibilitat que les llicències d’operació del Regne Unit
no siguin vàlides dins la Unió Europea Trasllats de les
oficines centrals.
-Les aero-línies que operin vols interiors dins l’espai
comunitari hauran de demostrar que més de la meitat del
seu capital està en mans d’accionistes europeus.
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4 ACTUALITAT DEL SECTOR
4 DE FEBRER DE 2019
L’ ITT (Institute of Travel and Tourism, UK), va preguntar el passat 25 de gener la seva posició sobre el Brexit en una
enquesta als seus membres.
Les 5 possibles respostes i resultats van ser els següents:
12%: Marxar de la UE el 29 de març sense acord
5%: Acceptar l’acord de May
6%: Negociar un Brexit més suau
6%: Negociar un acord de lliure comerç
71%: Convocar una nova votació pública amb tres opcions: No acord, acord de May o quedar-se a la UE.
Steven Freudmann, president d’ITT ha programat una reunió amb Lord Andrew Adonis (BritishLabourParty, posició anti
-Brexit) per a exposar-li els resultats, discutir tàctiques en base a aquests i transmetre-li un missatge: “Els membres
d’ITT volen un segon referèndum”.

Un estudi realitzat per Rumbo el passat mes de juny a 2.000 adults del Regne Unit assegurava que el 87% dels enquestats viatjaria a Espanya amb la mateixa freqüència. Així doncs, la intenció de viatge es manté.

Els britànics es mostren optimistes respecte a la implicació que tindria el Brexit en la planificació de les seves vacances. Tanmateix, expressen preocupació pels tràmits que haurien de fer per poder entrar a Europa i les complicacions
dels serveis d’immigració als aeroports.

La UE ha confirmat que els ciutadans britànics podran viatjar als estats membres sense necessitat de tenir visat,
encara que l’escenari fos de no-acord. El Consell Europeu afirma que serien permeses les visites de fins a 90 dies
(durant un període de 180 dies).
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11 DE FEBRER DE 2019
Les reserves de viatges per Setmana Santa i estiu estan ara al punt de mira. Els agents de viatges han detectat que
les vacances per l’hivern 2019-2020 i l’estiu del 2020 s’estan venent tal com s’esperava però les reserves pels propers mesos s’han desplomat. La directora de Thorne Travel, Shona Thorne afirmava que després d’un gener molt
fort, les reserves de vacances en família per Setmana Santa han baixat al voltant d’un 15%. També afegia que han
tingut molta demanda per breaks pel Regne Unit o city Breaks a ciutats europees però les higher-value family holidays ha disminuït.
La conclusió que treu TTG és que els britànics segueixen tenint el desig de viatjar però que aquests mesos d’incertesa (especialment febrer i març) estan fent que siguin prudents a l’hora de reservar les seves vacances.

14 DE MARÇ DE 2019
Segons la revista Travel Weekly -i a partir de dades de Gfk sobre l’estat de les reserves dels britànics arreu- les dades
porten els operadors a ser optimistes. Les vendes de viatges per al període estival efectuades dissabte dia 2 de març
van ser un 12% superiors a les reserves de la mateixa data de l’any anterior. Les reserves per l’actual temporada d’hivern, també denoten bon comportament. Els viatges a la UE es comporten millor que la setmana precedent i destaca la
compra de viatges “all inclusive”.

28 DE MARÇ DE 2019
El turoperador On The Beach (4t turoperador en volum de vendes al Regne Unit i 1r del rànking dels que només comercialitzen on line) comparteix habitualment amb el CPT de Londres les dades de reserves per a avaluar accions conjuntes de promoció, confirma a partir de les dades de gener-febrer que totes les xifres de reserves cap a Catalunya segueixen sent positives (+3%).

4 D’ABRIL DE 2019
El passat dimarts 2 d’abril el Consell Europeu i el Parlament Europeu van acordar que, després del Brexit, els ciutadans
del Regne Unit que viatgin a l’espai Schengen per una estada curta (90 dies en 6 mesos) podran ingressar al territori
de la UE sense visat.
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4 D’ABRIL DE 2019
El departament de viatges de Saga, companyia especialitzada en gent de més de 50 anys, va advertir que la inestabilitat del Brexit fa que augmenti la reticència dels consumidors a l’hora de reservar vacances el 2019. Com a conseqüència, els ingressos dels tour operadors per a la temporada 2019-20 cau un 3,4% interanual. La companyia menciona que la incertesa del Brexit ha estat una contribució significativa a aquest dèficit i que les reserves van baixar un
7,6% en les dotze setmanes fins al 23 de març.

8 D’ABRIL DE 2019
Les reserves aèries de la temporada d’estiu 2019 del Regne Unit als països de la Unió Europea han baixat un 4,6% respecte a l’any passat i les reserves per a la resta del món (no UE) han augmentat un 13,8%, en les primeres vacances
després del Brexit, segons l’anàlisi més recent de ForwardKeys, que pronostica els patrons de viatge futurs analitzant
17 milions de transaccions de reserves per dia. Espanya registra en aquests moments una caiguda del 7% en les reserves d’estiu en el mercat britànic en comparació amb l’any passat.

12 D’ABRIL DE 2019
L’extensió de sis mesos que ha atorgat la UE al Regne Unit per materialitzar el Brexit permet salvar la temporada d’estiu
a la indústria turística.

16 D’ABRIL DE 2019
ABTA, l’associació d’agències britànica preveu que la prolongació del període per al Brexit activi les reserves d’aquells britànics que no s’havien decidit.

17 D’ABRIL DE 2019
Amb l’ajornament del Brexit es preveu un augment en les reserves de vacances. El director de l’agència Premier
Travel, així com diversos directors TTOO comenten que les vendes i l’interès per reservar vacances van millorar
d’ençà que es va anunciar l’extensió del Brexit fins a l’octubre.

29 D’ABRIL DE 2019
Thomas Cook, el tour operador més antic del món, ha informat que els turistes britànics estan afavorint destinacions
fora de la UE, en especial Turquia i Tunísia, després dels repetits retards en el Brexit.
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24 DE MAIG DE 2019
El canvi favorable lliura – euro ha contribuït a l’alt nivell de reserves des del mercat britànic cap a les destinacions de la
Unió Europea.

20 DE JUNY DE 2019
Fa dies que el tema Brexit ja no està sobre la taula i el canvi de Primer Ministre serà un procés llarg que no es resoldrà
fins d’aquí unes setmanes.
A més a més, a nivell turístic no apareixen notícies destacables en relació al Brexit més enllà d’especulacions que no
aporten gaire informació.
Potser el més destacable en aquests moments és la caiguda de la lliura respecte l’euro.
Des de les eleccions europees i arrel de la dimissió de la Theresa May, el GBP ha mantingut una tendència a la baixa que
fins ara ha assolit un del nivells més baixos de l’últim any respecte l’EUR.
Però fins ara cap touroperador ha manifestat que això sigui un problema per les vendes per aquesta temporada.

17 DE JULIOL DE 2019
El grup Fosun International està culminant una operació per la qual invertirà 750 milions de lliures (835 milions d’euros)
a Thomas Cook. Aquesta operació que està prevista que culmini a finals de setembre donarà pas a un pla que proporcionarà seguretat als clients, proveïdors i empleats de Thomas Cook, i una base estable des de la qual l’empresa podrà
invertir i competir en el futur.
Aquesta operació donarà lloc a una nova estructura accionarial de Thomas Cook, articulat en dues companyies. Els dos
negocis de l’aerolinia i l’operador turístic amb el negoci d’Hotels i Resorts se separaran. Fosun tindrà una participació
de control en la turoperadora i una minoria significativa en la companyia aèria del grup. Els creditors financers del Grup
tindran una participació majoritària en la companyia aèria i una participació minoritària en l’operador turístic.

18 DE JULIOL DE 2019
L’analista de la indústria GFK informa que les reserves de l’estiu 2019 per a viatges arreu superen les de l’any passat
malgrat els mesos de vendes lentes.
GFK va informar que en les darreres nou setmanes hi ha hagut un creixement en el nombre de passatgers i de vendes,
situant les reserves un 1% per sobre de les de l’any passat. Les reserves familiars per a la temporada han pujat un
4%. Mentre que la totalitat de les reserves d’estiu de 2019 la setmana passada van augmentar un 15% interanual.
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Les reserves de vacances a Espanya es redueixen un -3% per a la temporada fins a la data, però la setmana passada
van augmentar un 14% respecte a l'any anterior.

22 DE JULIOL DE 2019
Actualment, els turistes britànics que fan el canvi de moneda a l’aeroport només reben 98 centaus d’euro per lliura. Un
gran descens respecte als 1,32 euros per lliura que rebien l’any 2015. La moneda britànica es va debilitar el 2016 quan
el país va votar per abandonar la UE. La BBC va dir que els britànics continuen vivint en incertesa a causa del Brexit,
especialment en el context de la por creixent que es produirà sense un acord. Per aquesta raó, la lliura ha baixat i es
troba en un dels punts més baixos dels últims 27 mesos.
L’aspecte financer no és l’únic risc per als futurs viatgers després del Brexit. Una de les altres preocupacions és l’efecte que tindrà el Brexit sobre l’estat del passaport britànic, o el problema potencial del transport aeri, ja que si la UE
i GB no arriben a un acord, es podria produir una interrupció dels vols a l’espera de nous acords entre el Regne Unit i
les aerolínies. Això probablement conduiria a un augment dels preus dels vols.
En general, l’impacte econòmic d’un Brexit sense cap acord seria enorme. No només per a Gran Bretanya, sinó també
per a l’UE, que és probable que perdi molts turistes.

1 D’ AGOST DE 2019
Riviera Travel afegeix 11 nou tours a la seva oferta. Els tours a Europa seran a Italia, Valencia, Catalunya, Còrcega i
Grècia.

26 D’ AGOST DE 2019
Ryanair informa sobre la intenció de tancar diferents bases a partir del Gener 2020 entre les quals es troba Girona.
Entre els motius que esgrimeix expressa el cost del combustible i els problemes logístics en relació al retard en l’entrega dels nous avions Boeing 787 MAX. Es desconeix per ara com afectarà a les rutes cap a l’Aeroport de Girona.

29 D’ AGOST DE 2019
Thomas Cook confirma el progrés en les negociacions amb el grup Fosun per aconseguir la injecció de capital necessària per garantir les operacions per la temporada Hivern 2019-2020.
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EVOLUCIÓ GBP A EUR
És important seguir també les evolucions del canvi de la GBP respecte de l’EUR ja que les xifres denoten que fins ara els dies
anteriors a les dates clau prefixades comporten un canvi molt favorable als interessos del ciutadans britànics. A partir de les
eleccions europees però, la caiguda és palpable. El moment d’elecció del nou primer ministre també s’ha fet notar aquesta darrera setmana amb oscil·lacions dia a dia amb certa clau ascendent.
.

Font: www.xe.com
Mirant les dades de dos anys enrere, la cotització GBP/EUR encara és manté. Però la capacitat adquisitiva dels anglesos és
inferior a la de l’any passat (els darrers mesos havia sigut sensiblement superior).

Font: www.xe.com
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5 ESTAT DE LES RESERVES
Dades de GFK sobre l’estat de les reserves fins a 24 d’agost.
Les dades que presentem són les que l’empresa Gfk (www.gfk.com) tracta a partir de la seva operació de recollida de dades
“Travel insights” a més de 2.800 agències emissores i turoperadors del Regne Unit que engloba el 80% de les reserves vacacionals.
Reserves per a l'estiu 2019 cap a l'Estat espanyol fins a data 24 d’agost.
Les reserves realitzades pels turistes britànics amb destinació l'Estat espanyol (inclòs Catalunya) fins al dia 24 d’agost d'enguany han disminuït un –2% respecte del mateix període de l'any anterior. La distribució d'aquestes reserves segons la durada
de l'estada ens mostra que els estades de 7 nits són les que tenen una quota més alta (55,9%) tot i que disminueixen un –2%.
Les que creixen més són les d'entre 4-6 nits (+16%). Disminueixen doncs totes les reserves per a períodes curts (escapades) i
augmenten les de vacances però sempre dins del marge de màxim 6 nits.

Reserves per a l'estiu 2019 cap CATALUNYA fins a data 24 d’agost.
Les reserves efectuades fins ara computen un decrement d’un –13% pel total de la destinació Catalunya.
Respecte a la durada del viatge, les reserves cap a Catalunya que tenen una quota més alta són les estades de 7 nits amb un
31%, tot i que les estades d’1 a 3 dies i les de 4 a 6 tenen una quota de 28,7% i 28% respectivament. Les úniques estades que
mostren un lleuger increment són les estades d’1 a 3 nits amb un 1%.
Pel que fa a les reserves dels propers mesos, caldrà estar alerta, ja que si el Brexit no té lloc el 31 d’octubre, com sembla molt
plausible, i es trasllada al 31 de gener 2020, tindrem una situació d’incertesa enmig del període més important de reserves al
mercat britànic. Els operadors turístics ja valoren que la població simplement esperarà més temps a reservar les vacances
d’estiu.
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Dades de Forwardkeys sobre seients oferts previstos cap a Catalunya—Dades tancades a 1
de setembre de 2019
Dins del llistat de les TOP 10 ciutats d’origen envers els aeroports catalans trobem que Londres encapçala la llista de seient
oferts previstos amb un increment d’un +8,6% per al període octubre—desembre de 2019.

TOTAL INT'L.
London (GB)
Paris (FR)
Amsterdam (NL)
Rome (IT)
Milan (IT)
Brussels (BE)
Frankfurt (DE)
Lisbon (PT)
Munich (DE)

Next Month
Oct 19
Var.%
2.239.092 5,3%
191.707
5,8%
149.674
1,2%
76.649
-0,1%
74.619
6,3%
70.788
9,4%
66.330
3,8%
58.442
1,0%
51.086
12,8%
46.822
0,9%

Share
100,0%
8,6%
6,7%
3,4%
3,3%
3,2%
3,0%
2,6%
2,3%
2,1%

Next 3 Months
Oct-Dec 19 Var.% Share
5.619.791
8,2% 100,0%
524.947
8,6%
9,3%
382.859
4,8%
6,8%
201.636
3,3%
3,6%
199.313
1,2%
3,5%
201.988
11,0%
3,6%
158.524
-0,5%
2,8%
144.085
-0,2%
2,6%
148.000
14,5%
2,6%
125.144
4,0%
2,2%

Next 6 Months
Oct 19-Mar 20 Var.% Share
10.571.407
8,0% 100,0%
1.016.534
4,2%
9,6%
729.940
5,4%
6,9%
383.125
3,4%
3,6%
384.936
0,7%
3,6%
391.659
10,3%
3,7%
290.133
-0,2%
2,7%
272.586
-0,2%
2,6%
290.466
13,3%
2,7%
244.378
7,1%
2,3%

Fent atenció a les xifres absolutes les altres ciutats que formen part d’aquest rànquing es mantenen a una distància considerable.

Dades de previsió de places segons aeroport—Dades temporada d’estiu abril—octubre

Barcelona
Els seients oferts des del Regne Unit cap a l’aeroport de Barcelona per a la temporada d’estiu (abril–octubre) han augmentat
un +4,4% respecte dels oferts per el mateix període de l’any passat.
Cal remarcar que el total de seients oferts des del Regne Unit representen el 10% el total de seient ofertats cap a Barcelona.
Les companyies que lideren aquest creixement són Ryanair, Easyjet i Norwegian.
British redueix el nombre de seient amb un decreixement del –10%, destacant la sortida de LGW on Norwegian dobla la seva
oferta.

Girona
La previsió de la temporada d’estiu presenta una petita disminució en nombre d’oferta de places, concretament des de Birminghan i Edinburgh.
Reus
La temporada es manté amb un augment de l’11,8% de places ofertes per part de companyies que volen des del Regne Unit.
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Aeroport de Barcelona
Regne
temporadaEstiu
Estiu2018
2019(abril(abril-octubre)
RegneUnit
Unit-- Previsió
Previsió temporada
octubre)
Variació de places ofertes respecte la temporada anterior

Aeroport d'origen

Variació 19/ 18

LGW (Gatwick London)
LHR (Heathrow London)
MAN (Manchester)
STN (Stansted London)
LTN (Luton London)
LPL (Liverpool)
BHX (Birmingham)
BRS (Bristol)
EDI (Edinburgh)
EMA (East Mid lands)
PIK (Prestwick Glasgow)
NCL (Newcastle)
BFS (Belfast)
SEN (Southend London)
LBA (Leeds)
CWL ( Cardiff)
GLA (Glasgow)
Total

1,5%
5,0%
32,2%
-0,1%
22,2%
-1,7%
6,7%
-0,6%
-15,6%
0,9%
-12,9%
1,2%
1,9%
6,5%
1,8%
-26,2%
-28,8%
4,4%

Aeroport de Girona
RegneUnit
Unit-- Previsió
Previsió temporada
octubre)
Regne
temporadaEstiu
Estiu2018
2019(abril(abril-octubre)
Variació de places ofertes respecte la temporada anterior

Aeroport d'origen

Variació 19/ 18

STN (Stansted London)
MAN (Manchester)
BHX (Birmingham)
BRS (Bristol)
BOH (Bournemouth)
LBA (Leeds)
EMA (East Mid lands)
NCL (Newcastle)
EDI (Edinburgh)
LTN (Luton London)

5,6%
5,1%
-7,9%
4,6%
1,7%
3,0%
0,9%
9,7%
-6,5%
2,2%

Aeroport de Reus
RegneUnit
Unit-- Previsió
Previsió temporada
octubre)
Regne
temporadaEstiu
Estiu2018
2019(abril(abril-octubre)
Variació de places ofertes respecte la temporada anterior

Aeroport d'origen
MAN (Manchester)
STN (Stansted London)
BHX (Birmingham)
GLA (Glasgow)
EMA (East Mid lands)
LBA (Leeds)
NCL (Newcastle)
LPL (Liverpool)
SEN (Southend London)
EDI (Edinburgh)
LTN (Luton London)
LGW (Gatwick London)
CWL ( Cardiff)

Variació 19/ 18
22,0%
5,0%
16,0%
6,0%
4,0%
13,0%
-26,0%
2,0%
21,0%
12,0%
0,0%
21,0%

Font: Sabre Schedules
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6 ACCIONS AL MERCAT
MES D’AGOST
P On the Beach – 8 d’agost
Cada divendres a partir de les 16:00 els treballadors de la seu central de On The Beach tenen l’oportunitat de passar una estona a la zona de bar/jocs compartint l’estona amb la resta de treballadors.
Per primer cop ofereixen la possibilitat que una destinació turística estigui present en aquest espai
oferint begudes i informació per tots als participants i a la vegada donant a conèixer la destinació.
F Birdfair – 16-18 d’agost
El CPT del Regne Unit i Irlanda participa, juntament amb el Patronat de Terres de l'Ebre i l'empresa
Càmping Laguna, a la Fira Birdwatching que tindrà lloc entre el 15 i el 18 d'agost a Rutland, Regne
Unit. Durant l'esdeveniment es promourà Catalunya com a destinació turística d'ornitologia.

MES DE SETEMBRE
PT Catalunya Mystery Trip – 1-5 de setembre
Es tracta d'una acció promocional amb tot tipus d'influencers del Regne Unit (Bloggers, Instagramers, Youtubers, Videobloggers, etc.). La intenció és sel•leccionar un número determinat d'influencers i portar-los de viatge a Catalunya, un a cada marca turística. Per part seva, el destí serà sorpresa i aniran descobrint la zona mica en mica, sense un pre-programa. Cadascun en la seva modalitat aniran compartint les seves experiències a les xarxes socials.
Pel que fa als itineraris, no es centraran en cap producte concret sinó que variaran en funció de la
zona per tal de donar a conèixer la gran diversitat que ofereix Catalunya.
Campanya de Publicitat Family Traveller – 1-30 de setembre
Campanya de publicitat que busca comunicar Catalunya com a destinació turística familiar, amb
ofertes i activitats per als infants al Regne Unit, mitjançant insercions de premsa escrita al suport
Family Traveller, a més d'una campanya display i de xarxes socials del mateix mitjà.
EV BorderlessLive – 6-7 de setembre
El CPT del Regne Unit i Irlanda participarà a l'esdeveniment BorderlessLive Festival amb un stand i
una presentació als assistents al festival per parlar sobre els dos Mystery Trips organitzats a Catalunya. La presentació es farà conjuntament amb tres dels assistents als trips.
A l’esdeveniment, que tindrà lloc a Londres el 6 i 7 de setembre, serà una oportunitat per fer
networking ja que assistiran més de 100 top digital influencers i al voltant d’unes 50 marques internacionals.
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Prospecció The Cycle Show – 12 de setembre
El CPT de Regne Unit i Irlanda assistirà a la fira The Cycle Show a fer una visita de prospecció el dia
dedicat a professionals amb l'objectiu d'estudiar noves vies de promoció del cicloturisme a Catalunya.
FT Wine Lovers – 15-19 de setembre
El CPT de Regne Unit i Irlanda organitza un famtrip amb 11 representants de clubs i escoles de vins
del Regne Unit, que visiten la DO Penedès, la DO Cava, la DO Pla de Bages i la DO Tarragona. Es proposen activitat singulars i exclusives adreçades a aquest mercat.
EV TTG Awards – 16 de setembre
El CPT de Regne Unit i Irlanda col.labora amb la producció de les invitacions amb material sostenible
per la cerimònia TTG Awards i hi assisteix amb l'objectiu de relacionar-se amb els princiapls representants del sector turístic anglès.
WS M&IT Corporate Challenge – 18-19 de setembre
El CPT de Regne Unit i Irlanda participa per primer cop al workshop amb empreses del sector corporate per donar a conèixer l'oferta de producte negocis de Catalunya.
WS Catalunya Premium – 19 de setembre
El CPT de Regne Unit i Irlanda organitza un workshop a la ciutat de Londres on es convocarà a 80
operadors i agències de viatges especialitzades en el sector de luxe per trobar-se de forma exclusiva amb membres de la marca Catalunya Premium.
PT Delta Birding Festival – 20-22 de setembre
El CPT de Regne Unit i Irlanda recolza el viatge de premsa organitzat pel Patronat de Terres de l'Ebre
durant el festival d'observació d'ocells amb el periodista Matthew Merrit.
P Turisme Actiu – 23 de setembre
El CPT de Regne Unit i Irlanda organitza en col.laboració amb el Patronat de Turisme de Lleida una
presentació amb l'operador turístic Ramblers especialitzat en turisme actiu per donar a conèixer
com posar-se en contacte amb un operador especialitzat.
WS Listex– 25-26 de setembre
El CPT de Regne Unit i Irlanda participa al workshop Listex amb l'objectiu d'establir contacte amb
turoperados i altres agents del mercat britànic amb interès pel producte turístic de neu a Catalunya.
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7 FONTS DE CONSULTA

28/11/2018 –Skift
WhattheLatestBrexitAgreementsMeans for Travel andToursim
19/01/2019 – Diari Ara
El Prat, també pendent del Brexit
28/01/2019 – Tourism ReviewNews
HardBrexitconsequences for thetravelers
30/01/2019 – Hosteltur
El Brexit no reducirá la frecuencia de viajes entre España y Reino Unido
30/01/2019 – TheGuardian
As ithappened – MPsvote for Brady'sBrexitamendment to renegotiatebackstop
13/02/2019 – El Punt Avui
May demana més temps
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1553244-may-demana-mes-temps.html
07/02/2019 Lexit
Afectacions del Brèxit al producte Neu
18/02/2019 Diari La Vanguardia
La británica Flybmi quiebra por el impacto del Brexit y deja tirados a los pasajeros
11/03/2019 Tourism review
Eurostar is preparin for Brexit
11/03/2019 Diari La Vanguardia
Calendari votacions
14/03/2019 Hosteltur
Las agencias piden un Brexit con acuerdo a pesar de los vuelos garantizados
Andalucia se prepara para el Brexit
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14/03/2019 Hosteltur
El Parlamento britànico vota pedir el aplazamiento del brexit hasta junio
25/03/2019 Hosteltur
Más presión contra May para que dimita
El brexit, una realidad a la que adaptarse
31/03/2019 Vilaweb
Brexit: una guia per entendre el caos
04/04/2019 – Hosteltur
Viajes sin visado tras el Brexit: reciprocidad entre UE y Reino Unido
04/04/2019 – Travel Weekly
Saga warns Brexit a ‘clear dampener’ on 2019 holiday bookings
04/04/2019 – 324
Westminster aprova per un sol vot una proposta per evitar un Brexit sense accord
05/04/2019 – The Independent
Theresa May writes to Donald Tusk to beg for extension as talks with Jeremy Corbyn enter third day with no sign of breakthrough
08/04/19 – Hosteltur
Las reservas de vuelo a España para el verano caen en Reunio Unido un 7%
08/04/2019 – The Guardian
Theresa May unplugged: new, laid-back PM speaks from the sofa
11/04/2019—El País
https://elpais.com/internacional/2019/04/10/actualidad/1554915128_477921.html
- Hosteltur
https://www.hosteltur.com/128065_la-salida-del-reino-unido-de-la-ue-se-aplaza-al-31-de-octubre.html
- La vanguardia
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190411/461582006670/ue-prorroga-reino-unido-brexit-fechas.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190411/461579584998/charles-tannock-entrevista-reino-unido-unidadbrexit.html
- RTE

https://www.rte.ie/news/brexit/2019/0411/1041968-brexit-what-next/
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12/04/2019 – Comunicatur.info
El retard del Brexit dóna un respir a la temporada turística d’estiu
16/04/2019 – HostelTur
Agencias británicas: la prórroga del Brexit avivará las reservas rezagadas
17/04/2019 – Travel Weekly
Brexit delay: Trade hopes for sales lift
http://www.travelweekly.co.uk/articles/329625/brexit-delay-trade-hopes-for-sales-lift
24/04/2019 – La Vanguardia
Escocia anuncia un nuevo referéndum de independencia si no logra detener el Brexit
25/05/2019 – The Independent
Theresa May ‘plans to force fourth vote on deal next week’ after Tory Mps’ latest bid to oust her fizzles out
06/05/2019 – La Vanguardia
Los Laboristas no aprobarán ningún acuerdo para el Brexit si no se celebra un segundo referéndum
07/05/2019 – La Vanguardia
Reino Unido participará en las elecciones europeas por el atasco del Brexit
09/05/2019 – The Independent
Brexit: May vows to cling on to power until UK leaves EU – despite growing Tory pressure to quit by summer
22/05/2019—Hosteltur
La coyuntura financier no implica efecto en la operativa
24/05/2019—Hosteltur
Las reservas Británicas a la eurozona se disparan
24/05/2019 BBC
La renúncia de Theresa May, ¿qué significa?
27/05/2019—Hosteltur
Tras el Brèxit habrá una sola EasyJet
27/05/2019 El confidencial
Terremoto europeo de Farage, Brexit duro y elecciones anticipadas
Actualitat a la BBC
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17/07/2019 - HostelTur
Thomas Cook promote estabilidad a proveedores, clients y empleados
18/07/2019 Travel Weekly
Summer Sales surpass 2018 level
22/07/2019 TourismReview
Travel Shock and more troubles ahead for British Tourists
22/07/2019 BBC News
Tory leadership race: Alan Duncan resigns as minister
22/07/2019 BBC News
Tory leadership contest: Voting to close
01/08/2019 Travel Weekly
Riviera Travel adds 11 tours to European & Worldwide range
09/08/2019 Hosteltur
El cierre de bases de Ryanair pone en alerta a los hoteles de Canarias
09/09/2019 BBC
Brexit: Parliament to be suspended later

Termes clau
Article 50: És la norma dins la legislació de la Unió Europea que permet la sortida d’un Estat Membre. Qualsevol
Estat Membre pot decidir conforme a les seves regles constitucionals retirar-se de la Unió. La decisió de sortir és
unilateral per part de l’Estat Membre. Un cop es notifica al Consell Europeu, es disposa de fins a 2 anys per a negociar nous tractats bilaterals amb cada un dels 27 membres restants. Aquest termini pot ser ampliat pel Consell
Europeu si les parts no han arribat a un acord final.
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