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1. Introducció

• La irrupció de la COVID-19 i l’aparició de regulacions 
específiques que van alterar el règim mobilitat convencional 
i van fer canviar de forma abrupta, radical i trasbalsadora 
els desplaçaments de la població vinculats a l’oci i al turisme 
tant entre la població local com la global. 

• La transformació de les múltiples mobilitats vinculades a l’oci 
i el turisme ha provocat una reconfiguració dels fluxos 
turístics cap a i a Catalunya i a les destinacions catalanes de 
proporcions històriques.

• A conseqüència de la pandèmia s’han generat, accelerat i/o  
consolidat dinàmiques emergents en termes d’atracció de 
visitants (especialment en espais rurals, d’interior i 
muntanya), mentre que altres destinacions han tingut una 
capacitat de resiliència molt variable. 



1. Introducció

• Es reporten, exclusivament, dades observades de mobilitat en 
establiments d’allotjament regulats. Els resultats, doncs, no 
reflecteixen, totes les dimensions associades als canvis de mobilitat 
per oci (sense pernoctació) o per turisme (amb pernoctacions en 
allotjaments privats o contractats a través de plataformes digitals).

• L’objectiu és fer una exploració de les pràctiques de mobilitat 
resultants cap a les destinacions catalanes en temps de pandèmia 
(2020) a través d’una sèrie d’indicadors que facilitin la comprensió 
dels diversos i complexos processos vinculats a la mobilitat per 
turisme i oci.



2. Indicadors

Categories

• Oferta disponible
• Arribades
• Pernoctacions 
• Tipus d’allotjament
• Origen de la demanda
• Preus

Períodes

Juliol-Agost [2020 vs 2019]

Àmbits territorials

Marques
Comarques



4. Observacions – Places ofertades



4. Observacions - Arribades



4. Observacions - Arribades



4. Observacions - Pernoctacions



4. Observacions – Nits d’estada



4. Observacions – Mercats



4. Observacions – Mercats/Hotels



4. Observacions – Mercats/Cases Rurals



4. Observacions – Preus hotels



4. Observacions – Preus Cases Rurals



• La modalitat d’activitat turística, els mercats hegemònics, la 
tipologia d’allotjament, les densitats, els models de negoci 
dominants i el context productiu de cada component del sistema 
territorial de Catalunya determinen la seva adaptació/reacció  a les 
dinàmiques de reconfiguració de les mobilitats turístiques.

• S’observen dinàmiques de reacció no lineals en funció de les 
diferents variables analitzades: oferta disponible, arribades, 
pernoctacions, nits d’estada, tipus d’allotjament, origen de la 
demanda i preus

• Tot i l’existència de patrons generalitzables, les variacions 
observades han resultats ser intensament path and place-
dependents posant-se de manifest processos co-evolutius 
diferencials que no es corresponen estrictament als estereotips 
previsibles segons models d’interpretació teòrics i/o desitjats des 
de la perspectiva de la posicionalitat dels observadors

4. Observacions 



5. Conclusions

Cal observar de manera decidida la manifestació 
territorial de l’activitat turística a Catalunya des de la 
perspectiva de la seva diversitat, temporalitat, 
complexitat i dependència.

Cal tenir en compte la capacitat d’acció de l’agència 
col·lectiva amb possibilitats de desplegar-se en cada 
destinació



5. Conclusions
• DEFINIR quin posicionament volem que tingui l’economia dels visitants en la 

nostra societat i quin paper ha de jugar en la creació de valor, d’ocupació i de 
prosperitat 

• Donar RESPOSTA segons les capacitats (físiques, socials, ambientals, 
econòmiques) i la de les necessitats (finançament, capital humà, 
infraestructures, regulacions). 

• IDENTIFICAR quins nous recursos s’hauran d’assignar per a una gestió 
equilibrada dels elements insígnia –els atractius- del territori

• ARTICULAR una visió compartida (i els mecanismes de coordinació necessaris) 
amb la resta de polítiques territorials, des de la urbanística a la de protecció 
d’espais, des de la digital a la de mobilitat, des de l’agrària a la d’habitatge, 
des de la de treball a la de cultura.

• GENERAR noves fonts d’informació més enllà de les estadístiques habituals.
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