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primer mercat internacional, se
guit delRegneUnit. Aquestes da
des expliquenque la de l’anypas
sat fos la segona millor tempora
da de la història de Port
Aventura. Durant el 2015 el com

El sector, que auguramillors ocupacions que l’any passat, està pendent del temps

GairebépleperSetmanaSanta

TURISME

BARBARA JULBE/ SARA SANS
Girona/ Tarragona

Amb unes expectati
ves més optimistes
que no pas l’any
passat –molt més
en el cas del Piri

neu–, el sector turístic espera
ocupacions superiors al 85% de
mitjana, si el temps acompanya.
Els qui no estan pendents del cel
són els establiments de turisme
rural, amb una ocupació que su
perarà el 90% en zones com el
Priorat, la Terra Alta o el delta de
l’Ebre. A Lleida s’espera lamillor
Setmana Santa dels últims sis
anys, perquè coincideix la tem
porada d’esquí amb l’arrencada
de l’activitat relacionada amb els
esports d’aventura i a Barcelona
despunten les reserves dels apar
taments turístics.
“El turisme que més es mou

per Setmana Santa és l’espanyol.
La punta màxima d’activitat serà
divendres i dissabte, i les reser
ves es fan a l’últimmoment imolt

mana Santa de l’any passat, du
rant la qual es va registrar una
ocupació del 78,5%, segons da
des de la patronal Apartur. A la
costa nord de Barcelona el movi
ment es preveu millor que l’any
passat i a Calella es preveu arri
bar fins al 90% d’ocupació, men
tre que al Garraf la xifra se situa
en el 85%.
A les comarques lleidatanes

s’espera un creixement del 15%
de visitants respecte a l’any pas
sat. Els establimentsméspropers
a les estacions d’esquí –que
afronten aquestes vacances en

condicions excel∙lents– ara per
ara són els més buscats després
d’una temporada ambmolts alts i
baixos per la falta de nevades. En
aquestes zones les reserves ja
ronden el cent per cent. El turis
me rural de les comarques de
l’interior també augura una bona
Setmana Santa, segons les previ
sions de la Diputació de Lleida,
amb més del 85% d’ocupació.
Al Pirineu gironí les previsions

són més prudents i s’espera una
ocupació del 70%, segons la Fe
deració d’Hostaleria de les co
marques de Girona. A la Cerda
nya la xifra arribarà al 75%,men
tre que als hotels del Ripollès, al
voltant del 65% i 70%. A la costa,
en canvi, la Setmana Santa no
marcarà aquest any l’inici de
temporada. Mentre al Pirineu
celebrenunes vacances tan avan
çades en el calendari, a la Costa
Daurada i laCostaBrava elmovi
ment vindrà determinat pel bon
temps: commés sol,més turistes.
Molts hotels no obriran a la costa
de Girona i en d’altres només es
treballarà a mig gas, per la qual
cosa el sector preveu ocupacions
que aniran del 50% al 70%. Llo
ret de Mar o Blanes, per exem
ple, tindran el 60% dels establi
ments hotelers tancats i no els
posaran en marxa fins a mitjans
del mes d’abril.
A les comarques d’interior

l’Associació d’Apartaments Tu
rístics preveuocupacionsd’entre
el 60% i el 70%. A la Garrotxa
fins i tot podrien arribar al 80%.
A la ciutat de Girona també esta
ran ocupats un 80% dels llits i a
l’Alt Empordà, al contrari, la xi
fra rondarà el 50%. Aquest per
centatge contrasta amb el del tu
risme rural. La patronal del sec
tor a Girona preveu arribar al
95% de l’ocupació, gràcies a
l’empenta de les compres d’últi
ma hora: en aquestsmoments les
reserves entre els dies 24 i 28 de
març ja se situen en el 85%. La
mitjana d’estada és d’entre dos i
tres dies i el perfil dels visitants
són famílies i parelles de mitjana
edat, sobretot de Barcelona i
l’àrea metropolitana.c

Port Aventura omplirà
els hotels després
d’una temporada
rècord: quatremilions
de visitants el 2015

Millors perspectives per a l’imprevisible turisme rus
]El turisme rus va créixer a
Catalunya a un ritme del 30%
fins a arribar, el 2013, al milió
de visitants. L’increment
exponencial d’aquest mercat
–amb alt poder adquisitiu i
una estada mitjana de dotze
dies– va compensar la caigu
da del mercat nacional, casti
gat per la crisi. Tot i això, la
devaluació del ruble es va
traduir el 2014 en un descens
del 20% de turistes russos i

l’any passat la xifra es va
reduir en un 40%més. Tot i
que el canvi del ruble conti
nua sent desfavorable (el cost
del viatge s’ha triplicat en
dos anys), la inestabilitat
política a Turquia i Egipte,
les destinacions preferides
d’aquests turistes, juga a
favor de la Costa Daurada,
que allotja un 60% dels rus
sos que visiten Catalunya.
“No serà un any fàcil, perquè

l’economia no hi ajuda, però
esperemmantenir o fins i tot
millorar les xifres de l’any
passat”, manté Natalia Voro
bieva, directora general de
Natalie Tours, el turoperador
pioner al mercat rus. Encara
que molt pendents de la fluc
tuació de la moneda, Vorobi
eva confia en un repunt del
mercat. No debades cada any
viatjaven a Turquia 4,5 mili
ons de russos. “L’experiència

ens diu que el 70% d’aquests
turistes no viatjaran, però
la resta buscaran una altra
destinació”, explica. Una
mostra de la recuperació del
mercat és que aquest turope
rador, que va arribar a con
tractar avions des de 25 ciu
tats russes i de països veïns,
recuperarà vols aquesta tem
porada –des de 18 destina
cions– després de dos anys
consecutius de descens.

motivades per la climatologia,
menys als establiments rurals,
que s’ompliran”, manté el gerent
del Patronat deTurismede laDi
putació deTarragona,Octavi Bo
no. Amb el 60% dels hotels
oberts a la CostaDaurada, el pre
sident de l’Associació Hotelera
de Salou, Cambrils i la Pineda,
Eduard Farriol, preveu ocupaci
ons “del voltant del 80%o el 85%
en funció de si fa sol o no”.
Les previsions a Port Aventura

són optimistes, i es preveu arri
bar al cent per cent als quatre ho
tels que seran oberts durant la
setmana que ve. “Les reserves
avancen a bon ritme i esperem
mantenir la tendència de creixe
ment del mercat espanyol”, va
explicar Giovanni Cavalli, direc
tor general comercial de Port
Aventura. La nova temporada
del parc es va inaugurar ahir.
Creixen els visitants de Catalu
nya, el País Valencià, País Basc i
les Balears, i també augmenta la
xifra de visitants estrangers:
França s’ha consolidat com el

plex va superar la xifra dels qua
tre milions de visitants, una xifra
a la qual només s’havia arribat el
2007, i va batre un altre rècord:
després de l’obertura de l’hotel
de cinc estrelles la Mansión de
Lucy (amb el qual el resort suma
2.100 habitacions pròpies), es va
registrar, per primera vegada, el
milió de pernoctacions. “Espe
rem continuar creixent aquesta
temporada perquè les perspecti
ves són bones a tots els mercats”,
en paraules de Fernando Alde
coa, director general de Port
Aventura. Aquest directiu pre
veu que l’obertura de Ferrari
Land la propera temporada per
meti un milió més de visitants a
l’any.
A Barcelona, segons el gremi

d’hotels que presideix Jordi
Clos, es preveu una ocupació
d’entre el 75% i el 80%. A més,
d’acord ambel ritmede les reser
ves, més del 82% de les places
dels apartaments turístics esta
ran ocupades, percentatge lleu
gerament superior al de la Set
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Les previsions apunten a una ocupació demés del 80% als hotels de Barcelona i destaquen les reserves als apartaments turístics
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]Els alcaldes del pacte
de Berà, que reivindiquen
la gratuïtat de l’AP7
mentre no es construeixi
la variant de l’N340, han
convocat un acte reivin
dicatiu que suposarà el
tall al trànsit d’aquesta
carretera a l’altura de
Comaruga (el Vendrell),
avui a les dotze del mig
dia. A la mateixa hora i
per la mateixa raó hi hau
rà una altra manifestació
al Perelló (Baix Ebre).

L’N340, dos
talls simultanis


