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Malgrat tot el que es 
va arribar a especu-
lar, els anys més ca-
lents del Procés 
continuen marcant 

avui el rècord històric de turistes a 
Catalunya. Entre el 2017 i el 2019 
van visitar el Principat 72,6 milions 
de persones, 24 milions cada any. El 
80% eren estrangers que venien a 
aprofitar l’enorme oferta turística 
catalana que, això sí, els concentra 
en pocs quilòmetres quadrats. La 
meitat dels turistes van tenir Barce-
lona com a destinació, i la Costa 
Brava i la Costa Daurada es van em-
portar bàsicament l’altra part del 
pastís fins que la pandèmia va atu-
rar en sec una indústria que els ex-
perts calculen que genera entre el 
12% i el 15% del PIB català. La re-
muntada va començar l’any passat 
–es va tornar a sobrepassar la barre-
ra dels 20 milions de visitants–, pe-
rò el model turístic català encara es-
tà per definir: uns l’estimen i els al-
tres no el poden ni veure. 

Gairebé 19.000 milions d’euros 
es van gastar els turistes l’any pas-
sat a Catalunya –inclosa la despesa 
en transport– i a l’estiu hi havia més 
de 480.000 persones treballant di-
rectament en el sector (un 14% de la 
població ocupada). Aquestes xifres 
demostren la importància capital 
d’aquesta indústria per a l’econo-
mia catalana. I per què tantes críti-
ques? Sous baixos, aglomeracions 
en determinades poblacions o bar-
ris turístics, efecte crida dels lla-
dres, problemes de convivència en 
blocs de pisos i, fins i tot, la incidèn-
cia sobre l’increment del preu de 
l’habitatge són externalitats negati-
ves del paradís turístic català. 

“Cal una filosofia turística de pa-
ís. Què busquem amb els turistes? 
Volem que tornin i que parlin bé de 
nosaltres a les xarxes? Doncs els 
empresaris i els professionals han 
de ser ambaixadors de la marca Ca-
talunya i, per això, cal formació i re-
tribuir bé els treballadors”, anota 
per arreglar la primera de les potes 
que coixeja Domènec Biosca, pre-
sident de l’Associació d’Experts en 
Empreses Turístiques i també 
d’Educatur, amb una trentena de 
llibres publicats sobre el tema. 

Espaiar les persones i recórrer a 
les cites prèvies com a única via d’ac-
cés a determinades atraccions turís-
tiques és una altra de les prioritats 
que esmenta Biosca, partidari de fer 
partícip el sector del gran debat que 
ha de començar pels ajuntaments. 
“Hi ha d’haver guies turístics a les 
ciutats i policies turístics per cuidar 
la gent”, explica a tall d’exemple d’al-
gunes decisions que caldria prendre 
de manera imminent. 

Catalunya

Dades en milions anuals segons la procedència

Font: Generalitat de Catalunya
Gràfics: Eduard Forroll IsandaFont: Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE

Font: Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE

Nombre de turistes que 
visiten Catalunya

Dades en milions d'euros anuals segons la procedència

Despesa dels turistes 
que visiten Catalunya

Milions de turistes el 2022 i despesa en milions d'euros

Nombre de turistes estrangers 
per autonomies

Dades corresponents als establiments turístics dels 15 
municipis que més han contribuït a la taxa turística entre 
el 2012 i el 2022

Els municipis catalans que més 
taxa turística han pagat

Percentatge d'habitatges d'ús turístic respecte 
al total d'habitatges de cada municipi

La densitat d'habitatge 
turístic a Catalunya

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0

4

8

12

16

20

24

20,2

14,9

5,3

De la resta de l’Estat

Estrangers

Total

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000 M€

En gris, municipis d'on no es té la 
dada de percentatge d'habitatges 
turístics sobre el total.
Font: Agència de Turisme de 
Catalunya a partir de dades cedides 
pels Ajuntaments i INE

Municipis amb menys de l'1%
d'habitatges destinats a l'ús turístic
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20 milions de turistes 
i 7,5 milions de 

catalans
El país es debat entre els 19.000 milions d’euros 

que aporten els visitants i els problemes que generen

Les eleccions magnifiquen els de-
bats i abandonen els grisos. I els ha-
bitatges d’ús turístic són una arma 
llancívola entre candidats, per 
exemple a Barcelona, la ciutat que 
en té més (9.400 de legals), tot i que 
l’impacte sobre el conjunt del parc 
d’habitatges sigui de poc més de 
l’1%. “Ens hem de treure del cap que 
en un bloc de pisos el 4t 3a sigui un 
apartament turístic. Tots han d’es-
tar concentrats en els mateixos edi-
ficis i separar-los dels veïns”, remar-
ca Biosca per minimitzar els proble-
mes de convivència.  

La incidència és molt superior a 
la de Barcelona en altres punts ca-
lents del país. Hi ha municipis de 
costa on el percentatge d’aparta-
ments turístics supera el 30% del 
total. Al voltant de la gola del Ter, 
des de Begur fins a l’Escala passant 
per Pals i Torroella de Montgrí, hi 
ha tants apartaments turístics com 
a Barcelona. Això sí, amb una pobla-
ció setanta-cinc vegades menor. 

Deixant de banda Barcelona, hi ha 
tres punts que concentren la majoria 
d’habitatges d’ús turístic, tal com po-
deu veure al mapa. La Costa Brava, 
des de Lloret de Mar fins a Llançà; la 
Costa Daurada, des de Salou fins a 
Deltebre, i la Vall d’Aran. Si fa no fa, 
la mateixa distribució que ha seguit 
el turisme a Catalunya i on també es 
concentren les places hoteleres i els 
càmpings del país. El desequilibri 
amb la resta del país és tan gran –i in-
salvable–, que tres de cada quatre eu-
ros de la taxa turística els han apor-
tat només quinze municipis, comen-
çant per Barcelona (233,5 milions), 
Salou (27,6) i Lloret (25,2). 

Imbatible a l’Estat 
El debat sobre el model turístic ha 
de ser forçosament un dels que 
afronti el país en un futur no gaire 
llunyà. I entronca amb molts altres, 
com el de la seguretat i fins i tot el de 
la sostenibilitat en plena emergèn-
cia climàtica. Les dades apunten, a 
més, que la recuperació després del 
covid-19 es consolida. 

Catalunya és la destinació prefe-
rida dels turistes internacionals a 
l’Estat. Fins a 14,9 milions de per-
sones hi van viatjar l’any passat des 
de l’estranger, amb una despesa de 
1.100 euros per persona. Hi ha camí 
per recórrer fins als 21 milions que 
van arribar el 2019, però consoli-
den el país com la primera destina-
ció turística de l’Estat, per sobre de 
les Canàries i les Balears i doblant 
les xifres de Madrid. 

És un punt de referència a l’Es-
tat, però també a Europa. Abans de 
la pandèmia, només tres regions 
europees superaven els 84,2 mili-
ons de pernoctacions turístiques de 
Catalunya, segons l’Eurostat: les 
Canàries, amb 96 milions; seguida 
de la costa adriàtica de Croàcia 
(86,2 milions) i l’entorn de París 
(84,7 milions). S’acosta l’estiu i un 
país de 7,5 milions d’habitants es 
tornarà a posar a prova.e

Rellevància  
El sector turístic representa 
entre el 12% i el 15% del PIB 
de Catalunya

Atracció  
Abans de la pandèmia, 
només les Canàries, Croàcia 
i París superaven Catalunya

Dades

BARCELONA 
 

ALEIX MOLDES
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Viure tot l’any en un 
“parc temàtic”

residents, i això sense comptar el 
bon gruix de segones residències. 
“La peixateria es troba molt a fal-
tar”, diu una de les veïnes. “Ara hem 
d’agafar el cotxe i anar a Palafrugell, 
perquè aquí tot és caríssim”, afegeix 
l’Anita.  

La Neus es lamenta que s’acaben 
de carregar l’alzinar de davant de 
casa seva per construir-hi una man-
sió. “Quan vaig arribar al poble fa 40 
anys tota la muntanya era verda. 
Ara no hi queda un pam de verd. A 
aquest xalet només hi han vingut 
dos cops, aquest hivern. Acabes vi-
vint en un parc temàtic: ens estem 
quedant sense aigua, a l’estiu l’Hos-
pital de Palamós està saturat i du-
rant l’any hem de fer mil voltes en 
cotxe per arribar als llocs perquè la 
circulació està feta amb moltes cir-
cumval·lacions pensant en l’estiu”. 

Les segones residències s’han in-
crementat almenys un 78% des del 
1981, d’acord amb les xifres que fa 
servir Salvem Begur, la plataforma 

que lluita contra “la inèrcia especu-
lativa dels darrers 30 anys” de la mà 
de SOS Costa Brava. Però des de lla-
vors Begur no ha parat de créixer. 
L’Ajuntament argumenta que ha 
heretat les llicències aprovades 
abans del 2003, quan governava un 
altre partit. Però en la revisió del 
POUM tampoc se n’han suprimit. 
Segons dades oficials, hi ha 1.693 
apartaments turístics en menys de 
6.000 habitatges. L’Ajuntament re-
corda, però, que des del març hi ha 

aprovada una moratòria de llicènci-
es en la zona del centre. 

Són testimoni d’aquest creixe-
ment urbanístic la tala d’una pine-
da a Sa Riera per convertir-la en 52 
xalets de luxe, la construcció a la pe-
drera de S’Antiga i les noves urba-
nitzacions a la cala d’Aiguafreda. 

Sense habitatge per als joves 
És divendres al matí al centre. Un 
grup de vuit homes jubilats conversa 
al banc a les portes de l’Església. “Que 
què suposa viure enmig de tants 
apartaments turístics? T’ho resumi-
ré: és un conyàs”, diu un d’ells. “Ne-
cessites comprar un Aquarius per a 
la teva mare, ja gran, perquè s’ha ma-
rejat i et passes una hora fent cua al 
supermercat”, afegeix la Neus. 

L’Helena (nom fictici) té 42 anys 
i assenyala que és una de les poques 
de la seva generació que encara viu 
a Begur. “O tens negoci familiar o és 
difícil viure-hi”, diu sobre la “sort” 
que ella ha tingut. L’Edi López en té 
30, és natural de Begur, viu de lloguer 
a Girona i és el candidat del PSC a l’al-
caldia. La bandera de la seva campa-
nya és la joventut: “Jo em presento 
perquè vull fer vida a Begur, m’esti-
mo el poble, però les polítiques pú-
bliques m’han obligat a sortir-ne”. Fa 
tres anys es va perdre la batalla per 
tenir un institut escola en detriment 
de construir-ne un de tercer a Pala-
frugell. Una dinàmica que porta en-
cara més els joves a marxar d’un po-
ble on les habitacions es poden arri-
bar a llogar per 500 euros.e

Vista 
panoràmica  
de Begur. 
DAVID BORRAT

És el segon poble de Catalunya amb un 
percentatge més alt d’apartaments turístics

Tot i ser un poble conegut pel re-
clam mariner i les vistes de la Cos-
ta Brava, ja no hi ha peixateria al 
centre. Només queden una carnis-
seria, una fleca i una fruiteria. La 
resta són bars, restaurants i boti-
gues d’artesania o roba que obren 
principalment a l’estiu, quan la po-
blació s’arriba a multiplicar per deu. 
També immobiliàries: tan sols al 
nucli històric n’hi ha deu. I en algun 
cas fins i tot una al costat de l’altra. 

Som a Begur, un dels pobles de 
Catalunya amb més apartaments 
turístics. El segon, només superat 
per un que és ben a prop, Pals, si es 
té en compte el percentatge d’apar-
taments turístics sobre el total d’ha-
bitatges (un 32,4%), segons les da-
des que recull dels ajuntaments 
l’Agència Catalana de Turisme. Una 
de cada tres cases és, doncs, per a no 

BEGUR
MARIONA FERRER I FORNELLS



era de la restitució de les obres d’art sostretes
il·legalment ja és imparable. I el patrimoni ca-
talà també en té, de víctimes d’aquests tràfics
tèrbols, que anhela recuperar. El comunicat

que va publicar en el seu web, la setmana passada, el
Metropolitan Museum de Nova York, en què anuncia
una macroinvestigació per esbrinar l’origen dubtós de
centenars de peces de la seva col·lecció, obre el camí a la
repatriació de la tomba gòtica del comte Ermengol IX
d’Urgell. El sepulcre va ser robat als anys seixanta a la
Seu Vella de Lleida i, posteriorment, va ser venut sense
els permisos pertinents al Metropolitan, que l’exposa a
The Cloisters, la seva secció d’art medieval.

L’
El Departament de Cultura està preparant el procés

per reclamar l’obra. En aquests moments, tot està cen-
trat en la recollida d’informació i, al cap i a la fi, de pro-
ves. Segons fonts de l’administració, hi ha dos camins
possibles: “Si els fets delictius són vigents, pertocarà li-
derar la petició de la devolució al Ministeri de Cultura.
En cas que haguessin prescrit, la Generalitat la presen-
tarà igualment apel·lant a criteris deontològics.”

“Som optimistes. Els museus nord-americans són
molt legalistes i, si s’acredita la compravenda fraudu-
lenta d’alguna de les seves obres, la retornaran automà-
ticament”, subratlla l’alcalde de Castelló de Farfanya,
Omar Noumri. El mausoleu procedeix de l’església de
Santa Maria del castell d’aquest poble de la Noguera,
que va ser la residència d’estiueig del casal urgellenc, el
més poderós després del rei. El 1936, va ser traslladat a
Lleida per protegir-lo dels atacs antieclesiàstics.

Ermengol IX va morir de petit el 1243, però no va ser
fins al segle XIV que la seva família en va voler perpe-
tuar el record amb la construcció d’aquest sepulcre de
pedra policromada del mateix nivell artístic que els dels
altres membres de la nissaga. Tots, menys el seu, es van
emplaçar al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les
Avellanes, l’enclavament espiritual de referència dels
Urgell. Aquest espectacular panteó funerari, format per
quatre tombes, tampoc va tenir sort: va ser mal venut a
principis del segle XX i va acabar al mateix Metropoli-
tan, però sense saltar-se la llei, de manera que qualsevol
petició de devolució és perdre el temps. Tal com va in-
formar aquest diari, hi ha un projecte en marxa per
crear rèpliques exactes dels originals.

El cas de la tomba d’Ermengol IX és radicalment dife-
rent. Aquí sí que hi ha partit per jugar i per guanyar. Del

robatori, malaurada-
ment, no hi ha el docu-
ment clau: la denúncia.
“El bisbe de Lleida de lla-
vors va decidir no pre-
sentar-la per no fer so-
roll. Durant aquella èpo-
ca, es van sostreure al-
tres obres a la Seu Vella,

algunes de les quals sí que es van recuperar temps des-
prés”, explica l’historiador de l’art Alberto Velasco, que
hi ha dedicat estona, a remenar arxius, per seguir les
pistes de les vicissituds del sepulcre. I hi afegeix: “El que
sí que es pot demostrar és que la peça va sortir fora de
l’Estat espanyol sense cap autorització.” El Metropoli-
tan va tancar el tracte el 1975 amb l’antiquari Brimo de
Laroussilhe de París, encara actiu. D’aquesta dada, no
se n’amaga pas, el museu, en la fitxa de la peça catalana.

Lladre i matusser. L’espoliador que va entrar a la Seu
Vella només va tenir ulls per al jacent (la tapa), on hi ha
esculpida l’efígie del comte infant. El vas sepulcral i els
seus dos suports en forma de lleó es van quedar allà.
Més tard, es van integrar als fons del Museu de Lleida,
que fa pocs anys els va dipositar al Museu de la Noguera.
I just va coincidir que va reaparèixer a la Seu Vella un
altre fragment de l’escultura, un pinacle.

En la carta oberta signada pel director del Metropoli-
tan, Max Hollein, s’hi diu que el museu contractarà un
equip d’investigadors que aniran fins al fons per conèi-
xer l’origen d’obres sota sospita (no avança quines, però
sí que les que es van comprar entre els anys setanta i
noranta són les que tenen més ombres). “Ens correspon
com a gran museu implicar-nos de manera més intensa
i proactiva a fer un examen a consciència de les nostres
col·leccions. El que hagi entrat il·legalment a la nostra
col·lecció, no hauria de formar-ne part”, sosté la nota.
El Metropolitan atresora un milió i mig d’obres i ja se-
gueix de fa temps una política de retorns a països d’ar-
reu del món. L’any passat, en va restituir 45. ■

Maria Palau
BARCELONA

LLUNY DE CASA · La Generalitat reclamarà al Metropolitan de Nova York el sepulcre gòtic del comte Ermengol IX d’Urgell,
que va sortir de l’Estat il·legalment NOUS TEMPS · El museu anuncia una macroinvestigació de les seves obres d’origen fosc

A la recerca de la tomba robada

La tomba d’Ermengol IX, exposada al Metropolitan ■ ARXIU
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Si els fets delictius
no han prescrit, la
petició de devolució
l’haurà de presentar
el Ministeri de Cultura
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