




 







Turisme: els impactes dels Jocs i de la seva imatge
sobre el turisme
Pere Duran

Director general del Consorci de Turisme de Barcelona

És obligat començar aquest capítol dient que no hi ha cap dubte que a

Barcelona, en el camp del turisme, existeix un abans i un després dels Jocs.

Tot seguit, però, s’ha de dir que sovint veiem els Jocs únicament com

l’instrument —esdeveniment— que va permetre millorar la capacitat

d’acollida de la ciutat o que, a més, mitjançant tota la seva impressio-

nant força mediàtica, va situar Barcelona en el mapa del món per acabar

sent com a ciutat, ara, al cap de deu anys, una de les destinacions turísti-

ques més importants d’Europa i, per tant, del món.

Però oblidem un efecte important i qualitativament decisiu: el de la

reflexió. Els Jocs van ser l’excusa —potser l’incentiu— que va fer possi-

ble obrir un procés de reflexió general a la ciutat, i molt particularment

en el sector turístic, a partir de l’any següent de la nominació. Aquest pro-

cés de reflexió ha estat determinant i ha donat diversos fruits, com la

creació, a finals de l’any 1993, de Turisme de Barcelona com a organis-

me de promoció turística de la ciutat o la definició de quina havia estat

i quina hauria de ser la política de promoció turística de Barcelona.

Sens dubte, actualment Barcelona té una popularitat i una imatge molt

positiva entre els seus visitants, ja vinguin per vacances com per negocis.

Si els Jocs, com s’ha dit tantes vegades, van situar Barcelona en el mapa,

la política de promoció turística dels últims anys ha explicat amb detall

tota l’oferta que conté la ciutat com a destinació turística urbana.

Pel que fa a les infraestructures relacionades amb l’activitat turísti-

ca, els Jocs en van suposar la posada al dia quasi total, tant quantitativa-



ment com qualitativament. De fet, només una infraestructura important

va quedar pendent: un Palau de Congressos de la ciutat. Però acabats els

Jocs, el procés no es va aturar i encara no s’ha aturat: l’empenta encara

continua i la ciutat segueix millorant l’oferta.

Tot aquest procés dinàmic (preJocs/Jocs/postJocs) ha fet que Barce-

lona, com veurem, sigui la ciutat d’Europa que ha tingut en 10-12 anys

(1990-1992-2002) el creixement turístic més espectacular.

El turisme i els grans esdeveniments

Barcelona és una ciutat que s’ha servit de grans esdeveniments per cami-

nar endavant. Això és molt clar pel que fa al sector —indústria— turís-

tic de la ciutat.

Al marge de remodelacions urbanístiques, de processos de recupe-

ració i de creixements urbans, l’activitat turística de Barcelona està for-

tament marcada per dates concretes vinculades a fets importants.

Si agafem els últims 120 anys (període 1888-2004) podríem destacar

les dates següents:

1888 Exposició Universal

1929 Exposició Internacional

1952 Congrés Eucarístic

1982 Mundials de Futbol

1992 Jocs Olímpics

1993 Any Miró

2002 Any Gaudí

2004 Fòrum Universal de les Cultures

Evidentment, hi ha altres dates que han marcat l’activitat turística

de la ciutat en sentit positiu o negatiu, però han estat al marge de deci-

sions pròpies de Barcelona i vinculades, en canvi, a la política interna-

cional o a l’activitat econòmica general. Si agafem cadascuna de les dates

que hem destacat, veurem que hi ha un abans i un després turístic a Bar-

celona; fins ara, el més espectacular és l’abans i el després vinculat als Jocs.

Aquest no és el lloc per fer una anàlisi de cadascun d’aquests esde-

veniments, però considero important fer un breu comentari de dos d’ells

—el Congrés Eucarístic i l’Any Miró—, perquè són els més descone-
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guts pel que fa a repercussió turística i perquè tots dos tenen una certa

relació amb els Jocs, encara que siguin esdeveniments molt diferents.

Gràcies al Congrés Eucarístic de l’any 1952, la ciutat coneix el primer

«Pla d’Hotels» (Hotel Aricasa, Hotel Avenida Palace, etc.) i la primera

«Vila Olímpica» (les vivendes del Congrés). La celebració de l’Any Miró

durant el 1993 suposa trencar amb l’obsessió olímpica i apostar decisi-

vament per un model de turisme cultural; model que s’ha demostrat

encertat i amb molt d’èxit per a la ciutat.

Promoció turística

Com hem comentat abans, els Jocs generen un procés de reflexió molt

important. Durant l’any 1987 se celebren les primeres reunions entre l’A-

juntament de Barcelona —mitjançant el Patronat Municipal de Turis-

me— i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelo-

na —mitjançant la seva comissió de Turisme— per estudiar el futur turístic

de la ciutat i com afrontar-lo, tot sent conscients que s’apropava un gran

esdeveniment de futur, els Jocs de 1992. El procés endegat en aquell

moment es pot resumir en les fases següents:

Anàlisi de la situació turística i elaboració del Pla Estratègic de Turisme

Fase I : 1989-1991 (Identificació i avaluació)

• Anàlisi descriptiva de la situació

• Diagnòstic

• Síntesi del diagnòstic i estratègies generals

(Pla de màrqueting del turisme de Barcelona)

Fase II : 1992-1993 (Pla Estratègic de Turisme de Barcelona i Pla d’Accions)

• Definició de línies d’actuació (revisió de la Fase I i concreció de la política de

màrqueting)

— creació d’una cartera de productes 

— definició de l’estratègia de comercialització

— sistemes de planificació i control de gestió 

• Proposta d’ens de gestió i tipus d’organització interna per desenvolupar el Pla

Estratègic.
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Tot aquest procés és molt participatiu, ordenat i assegurat pel que fa

a objectivitat. S’intenten trobar les millors fórmules perquè l’objectivi-

tat tingui un pes important. A partir d’una radiografia de l’oferta turís-

tica de la ciutat i d’un fet concret, els Jocs, s’extrapola el futur turístic de

Barcelona: es fa una consulta al sector turístic, que s’intenta que sigui

representativa, i s’encarreguen diagnòstics a sis empreses consultores dife-

rents especialitzades en turisme per consensuar una síntesi, a partir de la

qual es posa en marxa la política de màrqueting i la proposta de creació

de l’ens promotor del turisme de la ciutat.

La culminació es produeix, doncs, a finals de l’any 1993 amb la crea-

ció —constitució— de l’organisme de promoció turística de Barcelo-

na, Turisme de Barcelona, en la forma d’un consorci de dret públic, que

segons els seus estatuts és presidit en el seu Consell General per l’alcalde

de la ciutat i en el seu Comitè Executiu pel president de la Cambra de

Comerç; la voluntat de l’organisme és aglutinar totes les voluntats i inte-

ressos públics i privats a través de les dues institucions. El nou organis-

me marcarà la futura promoció turística de la ciutat, caracteritzada pel

canvi de la promoció genèrica com a destinació turística per una pro-

moció lligada als diferents segments de mercat i a les demandes de cada

grup específic interessat en la possible oferta d’una Barcelona determi-

nada.

L’última segmentació turística llançada per Turisme de Barcelona com

a oferta específica és la de la ciutat com a seu de grans esdeveniments

esportius internacionals. El programa «Barcelona Sports» també neix, en

definitiva, gràcies als Jocs. És el resultat de l’èxit d’organització i d’haver

dotat la ciutat d’un gran prestigi com a amfitriona de grans esdeveni-

ments esportius. El programa pretén promocionar els 15 esdeveniments

de diferents especialitats esportives ja consolidats internacionalment i que

es repeteixen en les seves respectives edicions any rere any. Són esdeve-

niments que ja atreuen milers de persones de tot el món i que tenen un

potencial de creixement important, perquè Barcelona està en forma i la

imatge de destinació turística urbana i, per tant, també de destinació turís-

tica esportiva encara ha de créixer.

Els 15 esdeveniments del programa «Barcelona Sports» són els

següents:
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— Torneig Internacional d’Hoquei de Reis (gener)

— Marató de Barcelona (març)

— Torneig Internacional de Polo (abril)

— Trofeu Conde de Godó - Open Seat (abril)

— Gran Premi Marlboro d’Espanya de F-1 (abril)

— Trofeu Zegna (maig)

— Regata Freixenet (maig)

— Trofeu Conde de Godó (maig)

— Concurs de Salt Internacional (juny)

— Gran Premi Marlboro de Catalunya (juny)

— Trofeu Joan Gamper (agost)

— Trofeu Ciutat de Barcelona (agost)

— Campionat Nacional de Futbol - La Lliga (setembre-maig)

— Escalada a Montjuïc (octubre)

— Jean Bouin (desembre)

El programa també promociona els grans esdeveniments no periò-

dics però sí singulars i que la ciutat acull gràcies, un cop més, al seu posi-

cionament en el sector i, no podem deixar de repetir-ho, al paper deci-

siu del Jocs. Ara els grans esdeveniments immediats de futur són:

— Euroleague Final Four 2003 - Bàsquet (maig 2003)

— X Campionats del Món de Natació (15-27 juliol 2003)

— X Jocs Mundials de Policies i Bombers (27 juliol-3 agost 2003)

— Copa d’Europa de Nacions d’Hoquei (2-14 setembre 2003)

Els segments de mercat que cal promocionar sempre són canviants,

però gràcies als Jocs el segment esportiu s’ha convertit en un segment

d’interès i atenció permanent per part dels responsables de la promoció

de la ciutat. Barcelona es troba en el camí de la consolidació definitiva

com a destinació turística esportiva, tant per a la pràctica com per a l’a-

tracció a l’hora de gaudir dels grans espectacles. I en això els Jocs han estat

definitius.
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Barcelona com a destinació turística

L’experiència de Barcelona amb els Jocs ha demostrat que una bona uti-

lització d’un gran esdeveniment, en aquest cas esportiu, pot arribar a

transformar profundament el concepte que es té d’una ciutat. Els Jocs van

ser un instrument de màrqueting únic i imprescindible per poder gau-

dir de la Barcelona que tenim avui.

Analitzarem l’evolució de l’activitat turística a partir de 2 anys abans

dels Jocs per entendre la situació immediatament anterior a l’esdeveni-

ment i veure la situació actual.

Si comencem a parlar de l’evolució de l’oferta hotelera, que és una dada

significativa de la capacitat d’acollida de la ciutat, veiem que l’any 1990 es

disposava de 118 establiments hotelers que oferien 10265 habitacions amb

un total de 18569 llits. Al cap de 2 anys, més concretament a finals del 1992,

observem que la disponibilitat que es va tenir per a la celebració dels Jocs va

ser de 148 establiments amb 13352 habitacions i una oferta de 25055 llits.

Estem parlant de creixements en l’oferta hotelera de l’ordre del 35 %

pel que fa a llits. L’ocupació mitjana de les habitacions va passar del 71 %

al 84 %.

Aquest creixement en l’oferta va ser molt discutit en aquells moments

i durant mesos es va polemitzar a fons i durament sobre el conegut «Pla

d’Hotels», que va suposar la requalificació urbanística de diversos solars

de la ciutat per poder-los convertir en sòl d’ús hoteler. Aleshores aquí van

néixer establiments emblemàtics com l’Hotel Joan Carles I, l’Hotel Arts,

l’Hotel Plaza, l’Hotel Fira, l’Hotel Melià Apolo, etc.

Tot i que els anys immediatament següents a la celebració dels Jocs

van ser problemàtics turísticament parlant, donada la conjuntura eco-

nòmica i la consegüent davallada en els índexs d’ocupació —54% els anys

1993 i 1994—, és evident l’encert de la política municipal d’aquells anys

i del seu Patronat de Turisme. Gràcies a aquella visió de futur, que com-

prenia el llançament del pla d’hotels, la promoció turística endegada i

les inversions empresarials, tenim la situació actual, que hem de qualifi-

car d’extraordinària i que és la següent: quatre anys seguits amb una ocu-

pació mitjana del 80 % o més, amb un 85 % de llits més que l’any 1990 i

un 37 % més que l’any 1992 (34 303 llits a finals de l’any 2001).
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Oferta d’allotjament hoteler

1990 1992 2000 2001 2002*

Nombre d’hotels 10 118 10 148 10 187 10 203 10 223

Habitacions 10 265 13 352 16 561 18 141 19 628

Places (llits) 18 569 25 055 31 338 34 303 36 901

* previsió

Grau d’ocupació hotelera 1990 1992 1998 1999 2000 2001

(% sobre habitacions) 71 % 64 % 81,2 % 80,6 % 84 % 79 %

Barcelona es troba en aquest moment davant d’un altre gran esdeve-

niment, el Fòrum Universal de les Cultures de l’any 2004, que s’aprofita-

rà per fer un nou pas endavant espectacular. El sector turístic també en

gaudirà. En aquest cas, el sector empresarial, en concret l’hoteler, torna a

jugar fort. Hem vist el creixement d’oferta hotelera dels últims anys així

com els alts índexs d’ocupació i, per tant, l’engrescament del sector privat.

L’oferta d’allotjament hoteler del municipi, segons els projectes actuals, ha

de créixer a partir de l’1 de gener de 2002 fins al 31 de desembre de 2004

en 6535 habitacions, que suposen uns 11763 llits. En el període 1992-2002,

l’increment que suposa passar de 20 055 llits a 36 901 haurà estat del 84 %,

i el previst els propers anys a partir d’aquesta data fins a la celebració del

Fòrum Universal de les Cultures del 2004 serà del 15 %.

Per a tot el període 1990-2004, que el considerem d’influència direc-

ta dels Jocs, l’increment de l’oferta hotelera de la ciutat de Barcelona hau-

rà estat del 150 %, que és el resultat de passar de 18 569 a 46 391 llits.

Oferta d’allotjament hoteler

1990 1992 2000 2001 2002* 2003* 2004*

Nombre d’hotels 10 118 10 148 10 187 10 203 10 223 10 247 10 253

Habitacions 10 265 13 352 16 561 18 141 19 628 22 570 24 676

Places (llits) 18 569 25 055 31 338 34 303 36 901 42 432 46 391

* previsió
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Tot aquest increment de l’oferta, i el que suposa d’aposta decidida del

sector privat, s’entén a partir de l’increment espectacular de l’activitat

turística general de la ciutat i, per tant, de l’evolució del seu nombre de

visitants i pernoctacions.

Barcelona ha tancat l’any 2001 amb prop de 8 milions de pernocta-

cions (7 969 496 pernoctacions) i 3 378 635 visitants.

Si analitzem el període 1990-2001 veiem que l’increment de pernoc-

tacions ha estat del 110 % i el de visitants del 95 %.

Nombre de turistes i pernoctacions

1990 1992 2000 2001

Turistes 1 732 902 1 874 734 3 141 162 3 378 635

Pernoctacions 3 795 522 4 333 419 7 777 580 7 969 496

Una comparació interessant consisteix a observar el rànquing de ciu-

tats europees per nombre de pernoctacions i analitzar el creixement de

cadascuna d’elles durant la dècada dels noranta, tenint en compte el perío-

de 1990-2000:

Ciutat 1990 2000 Variació %

1 Londres 91 300 000 120 400 000 31,9

2 París 31 166 172 31 633 273 1,5

3 Dublín 15 359 000 16 898 000 10

4 Roma 12 915 225 14 781 281 14,4

5 Madrid 9 481 728 12 655 413 33,5

6 Berlín 7 243 638 11 412 925 57,6

7 Praga 4 524 000 7 921 953 75,1

8 Barcelona 3 795 522 7 777 580 104,9

9 Amsterdam 5 720 500 7 766 000 35,8

10 Munic 6 923 970 7 756 152 12

Barcelona destaca espectacularment amb un índex de creixement

pràcticament del 105 % enfront de tots els seus competidors directes,

seguida de Berlín amb un 57 % i d’Amsterdam i Madrid per sobre del
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30%; a Praga els últims 2 anys s’ha alentit el creixement encara que durant

la dècada hagi estat per sobre del 75 %.

En funció del percentatge de creixement, el rànquing quedaria així:

1. Barcelona 6. Londres

2. Praga 7. Roma

3. Berlín 8. Munic

4. Amsterdam 9. Dublín

5. Madrid 10. París

Una altra dada cabdal per consolidar la ciutat com a destinació turís-

tica urbana ha estat que el nombre de visitants que hi vénen per vacances

també ha augmentat de forma significativa. En aquests moments, el motiu

vacacional com a raó de la visita a la ciutat representa pràcticament el 60%.

Aquesta evolució està clarament motivada pels Jocs i per la força medià-

tica que van tenir. L’any 1990 les vacances representaven el 23% i els nego-

cis el 70%. Barcelona era una ciutat industrial i de negocis, si més no aques-

ta era la seva imatge.Algú va dir que els Jocs havien de servir per transformar

«el Manchester barceloní en la Copacabana de la Mediterrània». I així ha

estat. Barcelona com a gran destinació turística urbana d’Europa és l’ú-

nica que ofereix també en una gran ciutat una oferta de sol i platja de

primeríssima qualitat i, per tant, un element més d’atracció en la suma

d’ofertes per al segment de visitants vacacionals. Barcelona era una ciu-

tat grisa i avorrida; avui és una ciutat plena de colors i animada.

L’any 1994, encara en una conjuntura econòmica poc favorable i en

el marc d’una activitat turística alentida, el motiu de visita vacacional

encara estava per sota del 40 % sobre el total de la ciutat. És a partir del

període 1997-1998 quan la Barcelona turística realment esclata i la moti-

vació vacacional puja fins al 63 % del total.

Pernoctacions segons motiu de visita (xifres en percentatge)

1994 1997 1998 1999 2000

Vacances 39 50 63 59 60

Negocis 51 43 36 40 39

Altres 10 7 1 1 1
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Un altre efecte interessant dels Jocs ha estat la influència sobre les

nacionalitats dels qui visiten Barcelona. L’any següent a la celebració

dels Jocs, els nord-americans van compartir el primer lloc pel que fa a

nacionalitats que visiten i dormen a la ciutat, conjuntament amb fran-

cesos i italians, que per proximitat són els clients naturals. Aquesta ten-

dència es va anar accentuant i, l’any 2000, els nord-americans eren, defi-

nitivament i de forma destacada, la primera nacionalitat estrangera a

visitar la ciutat. Més tard, l’any 2001, a causa de l’11 de setembre i d’una

certa desacceleració econòmica, mundial i en especial de l’economia nord-

americana, tenen una petita baixada. Per contra, els britànics, amb la

fortalesa de la lliura esterlina, ocupen el primer lloc del rànquing.

Pernoctacions a la ciutat segons la nacionalitat

(xifres en percentatge)

1990 1992 1993 2000 2001

EUA 5,9 5,0 8,7 14,5 9,6

Britànics 4,1 6,8 5,6 11,6 14,1

Francesos 7,3 8,8 9,1 5,1 7,1

Italians 6,1 9,6 8,6 6,2 7,0

Alemanys 3,4 7,0 6,7 5,7 5,1

En el segment de les reunions, els Jocs també han tingut un efecte

decisiu en el posicionament de la ciutat. Malgrat que amb l’empenta gene-

ral dels Jocs estava prevista, com ja hem comentat al començament d’a-

quest capítol, la construcció d’un Palau de Congressos com a infraes-

tructura bàsica per a la indústria turística de la ciutat i això finalment

no va ser possible, la ciutat segueix i s’ha consolidat com una de les grans

destinacions congressuals i de convencions del món. Val a dir que és sor-

prenent el gran posicionament de Barcelona en el context mundial del

sector de les reunions, tot i que no té el més necessari: la infraestructura

que permet celebrar reunions (un bon centre de convencions o palau de

congressos). Això, sens dubte, a més de la bona tasca de promoció feta

pel Barcelona Convention Bureau (Turisme de Barcelona), és gràcies a

l’impacte dels Jocs.
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L’evolució del nombre de reunions i del nombre de delegats durant

aquest període ha estat molt important.

Nombre de reunions i delegats

1990 1992 2000 2001

Reunions 373 310 1 380 1 345

Delegats 105 424 108 464 269 508 255 433

Un tema força interessant a partir de l’impacte dels Jocs sobre aquest

segment específic del mercat de reunions és el clar augment percentual

del nombre de reunions internacionals davant de les de caràcter espanyol;

aquest impacte també es produeix a partir dels anys 1996-1997, quan la

ciutat surt del sotrac econòmic general i rep la major afluència postJocs.

Nombre de reunions i congressos segons àmbit d’influència

(xifres en percentatge)

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001

Àmbit espanyol 48 49 45 37 37 36 38

Àmbit internacional 52 51 55 63 63 64 62

Si bé els Jocs no acaben de permetre aprofitar l’embranzida de la

ciutat per construir el tan necessari Palau de Congressos, el que sí que fan

és deixar unes infraestructures a l’àrea de l’Anella Olímpica de Montjuïc

molt importants per a la celebració d’esdeveniments a l’entorn del món

de l’empresa, com són les convencions i els viatges d’incentius, i també a

l’entorn del sector de les associacions, quan es tracta d’organitzar macro-

congressos.

Respecte al primer cas, Barcelona es va posicionar en el circuit de la

indústria de l’automòbil mundial i durant un llarg període es va conver-

tir en el lloc obligat per a la «presentació en societat» de qualsevol nou

model d’automòbil que es volgués llançar al mercat. Realment, el resul-

tat és espectacular: en el període 1993-2001 es tenen comptabilitzats 127
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actes relatius al món de l’automoció; destaquen els anys 1995 i 1996, amb

21 actes cadascun, i 1997, amb 32 actes.

La llista d’actes del període esmentat més amunt, només tenint en

compte els de més de 500 delegats, és la següent:

1993

Acte Dates Delegats

Presentació nou Opel Corsa 8-17/02 10 000

Presentació nou Mitsubishi 14/02 - 07/03 500

Presentació Nissan Terrano II 4-30/04 5 500

Presentació Fiat 15-18/04 1 200

Presentació nou Renault Clio 14-15/05 1 200

Presentació Fiat 27/06 - 01/07 2 300

1994

Presentació Opel Corsa Brasil 22-25/02 1 000

Premis proveïdors Seat 2-3/05 500

Presentació nou Alfa Romeo 22-28/05 3 000

Convenció Citroën 26-29/05 600

Presentació Opel Tigra 10/09 – 10/10 1 200

1995

Incentiu Peugeot França 12-15/05 1 400

Convenció Volkswagen 16-17/06 900

Presentació Renault Megane 5-7/09 9 000

Convenció Volvo 6-8/11 3 000

Convenció internacional Honda 4/11 – 8/12 500

1996

Presentació nou camió Renault 23-26/04 7 500

Convenció Nacional Peugeot 9-10/04 600

Presentació internacional Audi A-3 7/07 – 22/08 8 100

1997

Presentació nou Porsche 27/09 – 05/10 1 000

Presentació nou Toyota 23/06 – 10/07 1 000

286 |   Barcelona: l’herència dels Jocs (1992-2002)



1998

Acte Dates Delegats

Presentació Smart 06/07 – 14/08 1 000

Presentació Volkswagen 27-29/11 700

Presentació mundial Seat Toledo 17-30/09 6 000

Presentació nou Saab 15/11 – 09/12 900

Convenció Ford Mèxic 29-31/05 650

1999

Pan-European Car Launch Toyota 3-7/03 8 000

Presentació internacional Saab 15-24/01 4 000

Presentació nou Volkswagen 20-23/04 900

2001

Fiat Stylo 28/08 – 07/09 10 000

Mercedes Benz 11-14/10 2 000

Realment, la ciutat es va posar de moda i era el lloc més «in» del

moment per al sector de l’automòbil. Si una determinada marca presen-

tava el seu model a Barcelona, per efectes de moda obligava les altres mar-

ques a fer-ho també a la nostra ciutat.

Aquest tipus de presentacions necessiten unes infraestructures deter-

minades per als seus grans muntatges tècnics i escènics; això a Barcelo-

na és possible gràcies a les infraestructures de Montjuïc.

Tot just acabats els Jocs, el Congrés Mundial de la UIA (Unió Inter-

nacional d’Arquitectes) va utilitzar el Palau Sant Jordi; també el Con-

grés Mundial del Rotary ho ha fet per a les seves sessions d’obertura i clo-

enda durant el juny de 2002.

Per acabar l’anàlisi de l’impacte dels Jocs en l’activitat turística de la

ciutat hem de parlar del segment del turisme de creuers. Aquí els Jocs

també han estat fonamentals. L’operació anomenada «Pla d’Hotels Marí-

tims» va marcar el punt d’inflexió que ha convertit Barcelona en el port

de creuers número 1 de la Mediterrània i d’Europa.

Durant 18 dies de mitjana, onze vaixells van fer d’hotel durant el

període olímpic. Aquests vaixells van estar al servei dels patrocinadors i
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la zona del port es va convertir en la segona concentració olímpica més

important d’allotjaments durant els Jocs, amb 11 000 persones, després

de la mateixa Vila Olímpica, que tenia una capacitat al voltant de les 15000

persones. És evident que una concentració d’aquest tipus va fer necessà-

ria una logística molt especial i puntual, però un cop més el resultat de

l’operació va ser excel.lent i, per tant, una mostra més de la capacitat orga-

nitzativa dels professionals de la ciutat i, en aquest cas, també de la capa-

citat de resposta del mateix port de Barcelona.

Nombre de vaixells i creueristes

1990 1992 2000 2001

Nombre de vaixells 207 220 495 544

Nombre de creueristes 115 137 132 807 572 571 654 806

Com podem veure, el creixement ha estat molt significatiu. Només

agafant el període a partir de l’any dels Jocs fins al 2001 tenim un incre-

ment en vaixells del 147 % i en creueristes del 393 %. Aquestes dades són

les que situen Barcelona en la posició actual dins de la Mediterrània; refe-

rit a l’any 2001, i segons l’empresa consultora britànica G. P. Wild ltd, el

rànquing és el següent:

1. Barcelona (3)

2. Pireu (1)

3. Kusadasi (6)

4. Mykonos (9)

5. Venècia (12)

(entre parèntesis figura el lloc que ocupaven l’any 2000)

Hi ha altres paràmetres i indicadors que ajuden a acabar de veure el

fabulós impacte dels Jocs sobre el sector i l’activitat turística de la ciutat.

Indicadors tan diversos com el nombre d’usuaris dels Bus Turístic, el nom-

bre de passatgers a l’aeroport o bé el nombre de visitants als principals

equipaments culturals i d’oci de la ciutat.
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Evolució Bus Turístic

1990 1992 2000 2001

Nombre d’usuaris 23 759 86 145 873 611 983 302

El servei de Bus Turístic s’ha anat adaptant a la demanda i els vehi-

cles que s’han posat en servei ho han fet per la pressió dels visitants.

Aquí l’evolució torna a ser extraordinària, ja que l’augment en el perío-

de 1992-2001 ha estat del 1 040 %.

Les dades que podem donar de l’aeroport també són significatives.

Aquí els Jocs també van ser decisius si tenim en compte que van suposar

pràcticament una nova infraestructura per al sector i per a la ciutat.

Passatgers a l’aeroport de vols nacionals i internacionals

1990 1992 2000 2001

Nacional 5 655 483 6 086 810 10 286 763 10 652 830

Internacional 3 393 174 3 936 516 9 522 049 10 094 682

Total 9 048 657 10 023 326 19 808 812 20 747 512

Com es pot veure, l’evolució també ha estat positiva, amb increments

significatius. No obstant això, sense entrar en valoracions, podem dir que

l’augment hauria estat superior si la infraestructura hagués tingut la capa-

citat de resposta de l’activitat turística que la mateixa ciutat li ha estat

demanant durant aquests últims anys; actualment sembla que per fi s’en-

caren les obres d’ampliació i modernització reclamades.

Si repassem el nombre de visitants que tenen els llocs de més interès

turístic, també veurem l’evolució positiva d’aquests equipaments, així

com el paper destacat que té en el sector l’obra de Gaudí. Els dos equi-

paments culturals més visitats actualment són obra del genial arquitec-

te: la Sagrada Família i la Casa Milà (la Pedrera).
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Visitants a llocs d’interès turístic

Museus i equipaments

culturals 1990 1992 2000 2001

1 Sagrada Família 701 713 650 000 1 420 087 1 554 529

2 Casa Milà (la Pedrera) — — 1 386 721 1 212 190

3 Museu del F. C. Barcelona 286 584 326 907 1 156 090 1 161 038

4 Museu Picasso 628 664 511 155 1 026 549 1 109 356

5 MNAC — — 351 641 505 304

6 Fundació Joan Miró 157 892 168 722 497 295 492 457

7 CCCB — — 378 145 426 617

8 Museu de la Ciència 335 751 397 036 262 561 241 081

9 Museu Egipci — — 170 340 220 614

10 Museu Marítim 109 029 87 696 242 830 193 019

11 MACBA — — 173 098 192 351

12 Museu de la Cera 214 970 237 308 189 265 187 354

13 Museu d’Història de la Ciutat 89 049 168 957 172 421 183 707

14 Museu d’Història de Catalunya — — 170 075 140 269

15 Museu Militar — — 96 329 93 831

Total 2 523 652 2 547 781 7 693 447 7 913 717

Equipaments lúdics 1990 1992 2000 2001

1 L’Aquàrium — — 1 563 493 1 527 283

2 Poble Espanyol de Montjuïc — 1 423 994 1 478 546 1 429 378

3 Parc Zoològic 1 061 878 1 034 720 930 000 958 474

4 Imax — — 818 707 603 282

5 Parc d’Atraccions Tibidabo 1 118 059 887 000 405 231 410 000

6 Parc del Laberint — — 127 129 144 946

7 Mirador de Colom 91 376 128 439 103 500 102 225

Total 2 271 313 3 474 153 5 426 606 5 175 588

Barcelona, com ja hem dit repetidament, s’ha convertit en un refe-

rent com a destinació turística urbana i, en particular, com a destinació

turística cultural. És interessant veure el paral.lelisme absolut que hi ha

entre el creixement dels dos indicadors que ens poden certificar el que
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estem dient, que són el nombre de pernoctacions i el nombre de visi-

tants als 15 equipaments culturals més importants de la ciutat:

Evolució del nombre de pernoctacions

i visites a equipaments culturals

1992 1994 1998 2000 2001

Pernoctacions 4 333 419 4 704 621 7 400 337 7 777 580 7 969 496

Nombre visitants

equipaments

culturals 2 547 781 3 489 456 6 615 258 7 693 447 7 913 717

Una consideració final que s’ha de fer en parlar de l’activitat turísti-

ca és la del seu impacte econòmic en el conjunt de la ciutat.

Els Jocs han fet possible que actualment el turisme representi el 14 %

del PIB de la ciutat i que en quantifiquem l’impacte econòmic directe en

uns 1 438 milions d’euros, fet que suposa haver-lo multiplicat per 2,2 si

prenem com a referent el mateix impacte del sector dos anys després

dels Jocs. Podem considerar, avui, que l’impacte econòmic total, directe

i indirecte, del sector turístic a la ciutat és d’uns 2 590 milions d’euros. Els

Jocs han ajudat que aquest sector tingui una importància cabdal en l’e-

conomia de la ciutat i no només per a les empreses turístiques sinó tam-

bé per al conjunt dels sectors econòmics: institucions financeres, empre-

ses de transport, autopistes, sector de l’alimentació, etc.

Conclusions

Barcelona és una feliç realitat (arquitectònica, convivencial, cultural, cli-

màtica, històrica) que la celebració dels Jocs es va encarregar de revita-

litzar i de projectar al món. Amb motiu de l’esdeveniment de 1992 la

ciutat va mostrar les múltiples cares que li donen personalitat, alhora que

les va posar al dia i les va obrir al futur. Els que van ser catalogats com els

millors Jocs de la història ens van donar l’embranzida per convertir Bar-

celona en ciutat capdavantera en diversos aspectes, sobretot en el camp

de l’activitat turística.

El bon nom de Barcelona no és flor d’estiu. Obeeix a una permanència
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sovintejada en el primer pla internacional. Des d’una perspectiva turís-

tica i de poder de captació, la capital catalana acumula uns quants lide-

ratges, fins i tot mundials. Barcelona és, en aquest sentit, la ciutat prefe-

rida per als britànics com a destinació de les anomenades city breaks o

estades curtes de dos o tres dies. Cap altra ciutat del món gaudeix d’a-

quest reconeixement en un mercat tan significatiu com el del Regne Unit.

Precisament, l’edició britànica de la prestigiosa revista Condé Nast Tra-

veller va escollir Barcelona, l’any 2001, com la millor destinació de turis-

me urbà del món. És un reconeixement, tota una garantia que anualment

expedeix el mercat emissor britànic, que l’any 2001 va ser el principal

client de la ciutat.

A banda de l’emergència del sector dels creuers, que ja ha quedat con-

signada, Barcelona conserva focus tradicionals d’activitat que segueixen

gaudint de bona salut. El segment dels congressos, convencions i viatges

d’incentiu, molt important durant anys per a l’economia de Barcelona i

de Catalunya, ofereix uns notabilíssims índexs d’activitat: Barcelona és

la ciutat del món sencer que té més congressos contractats a partir de l’any

2001, segons la International Congress & Convention Association (ICCA).

El sector, a més, projecta un futur plenament dinàmic, amb la pròxima

inauguració del nou Centre de Convencions Internacional de Barcelo-

na, un dels més grans d’Europa, a banda d’enginyar constantment noves

excuses d’atracció. El Barcelona Outdoor & Corporate Training (BO&CT),

un programa que promociona la ciutat com a destinació per a la forma-

ció d’executius i professionals, n’és un nou exemple.

La promoció a la carta que s’ha portat a terme, l’excel.lència del nos-

tre urbanisme i del llegat cultural i arquitectònic, així com l’entesa inter-

institucional han permès que Barcelona, gradualment, se situï a l’àtic del

sector turístic. Des de l’any 2001, la Ciutat Comtal és la principal desti-

nació turística a Catalunya, i gaudeix de l’estatus de gran potència euro-

pea del sector. Ni la Costa Brava ni la Costa Daurada han resistit l’ascen-

sió barcelonina.

El fenomen turístic de la nostra ciutat també ha tingut una traduc-

ció en l’àmbit estatal. Des de l’any 2000, Barcelona lidera la captació de

despesa del turisme internacional a l’Estat espanyol. El comerç barcelo-

ní concentra més enllà del 15 % dels diners que els visitants estrangers
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gasten a Espanya, que és, al seu torn, la segona destinació turística mun-

dial darrere França.

Barcelona gestiona, així doncs, lideratges, en una tasca permanent

de renovació conceptual i d’estímuls continus. El reconeixement inter-

nacional de la ciutat, aquest bon cartell, s’origina en bona part en aquell

màgic estiu de 1992. Des d’aleshores, totes les guies turístiques que radio-

grafien Barcelona paren esment a aquest punt de partida excepcional,

en la catapulta que va ser la Barcelona Olímpica per a l’actual dimensió

de la ciutat. Els textos introductoris de totes les guies que hi ha al mercat

disseccionen les grans transformacions urbanístiques que va experimentar

la ciutat, i també analitzen la renovació de les infraestructures que va per-

metre el naixement de la Barcelona del segle xxi.

Els Jocs, sí, van posar en forma Barcelona, que d’aleshores ençà ha

sabut exercitar-se com cal per fer virtut dels seus atractius i per donar-

los a conèixer en els canals adequats. ¿Com, si no, s’ha d’entendre que el

turisme a Barcelona creixés un 7,6 % durant l’any 2001, quan el sector

mundial i europeu van patir recessions certament històriques, amb decrei-

xements de l’ordre de l’1,3 % i de l’1 %, respectivament? 

Nota: Podem considerar que la font de tots els quadres és Turisme de Bar-

celona, llevat d’aquells que, en el text corresponent, ja se n’indica la font especí-

fica.
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