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Rècord de turistes estrangers
en el primer semestre de l’any
Catalunya rep 7,1 milions de visitants, un 6,7% més que el 2013
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■ Les entitats socials reclamen

a Mas la reforma de la RMI
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Catalunya porta camí de trencar el
sostre dels 15,6 milions de turistes
estrangers que va rebre l’any 2013.
L’última Enquesta de Moviments
Turístics en Frontera (Frontur),
difosa ahir pel ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, indica un
nou rècord històric de visitants internacionals en el primer semestre
de l’any: 7,1 milions. Això suposa
un increment del 6,7% respecte al
mateix període de l’any passat. Però aquest no és l’únic rècord. El
mes de juny també ha sigut el millor de la sèrie històrica, amb l’arribada d’un total d’1,7 milions de visitants a terres catalanes, un 2,4%
més que el 2013.
Segons es desprèn de l’enquesta,
aquestes xifres han sigut possibles
gràcies a l’increment de turistes
francesos i britànics que han arribat
a Catalunya, i que han amortit la caiguda dels visitants nord-americans
i russos. Aquests últims, perjudicats
per la devaluació del ruble i la situació d’inestabilitat al seu país, entre

d’altres. Les dades no fan més que
confirmar el pes dels mercats tradicionals que ja apuntaven les previsions turístiques del sector de cara
als mesos d’estiu.
Amb tot, Catalunya s’ha consolidat com el principal destí turístic de
l’estat espanyol en els sis primers
mesos del 2014, per davant de les
Canàries, amb 5,6 milions de visitants, i les Balears, amb 4,2 milions.
Aquest fet és especialment rellevant si tenim en compte que totes
les comunitats autònomes, a excepció de les Balears, han experimentat
un creixement de turistes en aquest
període de l’any. De fet, el conjunt
de l’Estat ha assolit la xifra rècord
de 28 milions de visitants internacionals en el primer semestre del
2014 –un 7,3% més que els mateixos
mesos del 2013–. Tan sols el mes de
juny, Espanya va rebre 6,6 milions
de turistes –un 4,5% més.
El ministre d’Indústria, José Manuel Soria, va relacionar ahir aquestes dades amb la força del turisme
cultural, històric, rural, de salut i
gastronòmic enfront el turisme de
“sol i platja”. Sigui com sigui, i de la
mateixa manera que ha passat a Ca-

talunya, els visitants del centre i
nord d’Europa han sigut claus en el
turisme a l’Estat. Especialment destacats són els casos dels mercats del
Regne Unit, Alemanya i França, que
han aportat de manera conjunta 1,1
milions de visitants –amb creixements del 5,8%, el 8,8% i el 10,3%,
respectivament–. També ha crescut
el volum de turistes dels països nòrdics (6,7%), Itàlia (13,9%) i sobretot
Bèlgica (21%). Per contra, el mercat
rus ha complert les previsions a la
baixa caient un 4,5%.

Una cinquantena de representants d’entitats
socials van reclamar ahir al president de la
Generalitat, Artur Mas, la reforma pendent de la
renda mínima d’inserció (RMI). Una reforma que
demanen des de la retallada del 2011, que va
excloure milers de beneficiaris, i que el Govern es
va comprometre a presentar abans que acabés el
2012. A la sortida de la cimera d’ahir, la presidenta
de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras, va
explicar que les entitats havien posat “l’èmfasi”
en aquesta reforma i en la proposta d’una nova
prestació. Demanen que es garanteixin 465 euros
mensuals a les 34.000 famílies catalanes que no
tenen cap ingrés i que tenen fills o persones
dependents al seu càrrec. “El president no ha dit
que no”, va destacar Guiteras. La consellera de
Benestar Social i Família, Neus Munté, va
assegurar que el Govern havia renovat el seu
compromís de reformar la RMI, tot i que no havia
posat “cap termini concret”. Sobre la proposta
d’una nova prestació, Munté va anunciar que es
crearà un grup de treball per estudiar-ho, però va
afegir que va en la línia contrària de la
“compactació de prestacions” en què treballa el
Govern. La consellera també va anunciar que es
renovaran les convocatòries extraordinàries de
subvencions per a la lluita contra la pobresa.

Èxit dels paquets turístics

Una de les dades destacables de
l’enquesta del ministeri de Turisme
és l’increment, en un 16,3%, del
nombre de turistes que opten per
contractar un paquet turístic, tot i
que segueixen sent minoria respecte als que van per lliure (68,3%). Pel
que fa al tipus d’allotjament, ha
crescut en un 8,1% el nombre de visitants que opten per l’hotel, i un 9%
el dels que prefereixen llogar un habitatge. Com és habitual, la majoria
de visitants arriben en avió (82,7%),
mentre que tan sols un 15,7% ho fan
per carretera.e
EFE

■ Moren vuit persones en un

ALIMENTACIÓ

La comercialització de carn podrida sacseja la Xina
ARA
BARCELONA

La Xina protagonitza un dels escàndols de seguretat alimentària més
importants dels últims anys. Un canal de televisió va denunciar diumenge que el proveïdor carni de diverses cadenes de menjar ràpid amb
seu a Xangai, Husi, porta “anys” subministrant carn caducada als seus

principals clients. Entre les franquícies afectades hi ha McDonald’s,
KFC, Pizza Hut, Starbucks i Burger
King. Les empreses ja han retirat els
productes de les seves botigues de la
Xina. En el cas de McDonald’s, la crisi alimentària també afecta establiments del Japó, ja que prop del 20%
dels seus trossos de pollastre arrebossats, coneguts com McNuggets,
procedeixen de Husi. Les autoritats
locals van ordenar el tancament de

les instal·lacions de l’empresa càrnia
el mateix diumenge i investiguen el
cas. El govern xinès va confirmar
ahir que inspeccionarà les fàbriques
que Husi té en cinc províncies i va
deixar clar que qualsevol “violació”
serà “castigada amb severitat”. La
matriu de Husi, el grup OSI, va demanar disculpes. “Tenim tolerància
zero per a qualsevol acció que posi
en perill la seguretat alimentària”,
va afirmar.e

accident de trànsit a Albatera
Vuit persones –tres homes, tres dones i dos nens–
van morir ahir a la tarda després que es produís un
xoc entre una furgoneta i un camió a l’autovia A-7,
al terme municipal d’Albatera, al País Valencià.
Com a conseqüència de la col·lisió, la furgoneta es
va incendiar i els seus ocupants van morir
pràcticament a l’acte. El conductor del camió va
resultar ferit, i les proves d’alcoholèmia i consum
de drogues que se li van practicar van donar
negatiu. Fonts policials van apuntar que el camió,
que circulava en direcció a Múrcia, hauria envestit
la furgoneta, que transitava en sentit Alacant.

