Els turistes posen al Bages una nota de 8,6 i
més de la meitat repeteix visita
La Diputació de Barcelona presenta un informe que recull els
principals indicadors del turisme al Bages al llarg del 2018

La destinació turística Bages obté una nota global del 8,6, lleugerament per sobre de la del conjunt
de les comarques de Barcelona, que és del 8,3. Els elements més ben valorats per part dels turistes
són la seguretat ciutadana, l’entorn natural i el caràcter i amabilitat de la gent, tots ells amb un 9.
L’allotjament, el soroll, les oficines d’informació turística i la neteja també obtenen valoracions
superiors al 8,5. La satisfacció dels turistes es posa de manifest en el fet que més de la meitat de les
persones que visiten la comarca ja ho ha fet amb anterioritat.
Les dades formen part de l’informe sobre els principals indicadors del turisme al Bages 2018, que
elabora la Diputació de Barcelona a partir d’enquestes als visitants, de dades oficials de l’Institut
Nacional d’Estadística i de la informació facilitada pels propis establiments. L’estudi permet veure
l’evolució de l’oferta i la demanda turística del territori, i conèixer el perfil i els interessos dels
visitants.

Així, es desprèn que el turista que visita el Bages és el d’una persona d’uns 44 anys, de la resta de
Catalunya o de la resta de l’estat, i que viatja en família. Les activitats més freqüents a la comarca
són les passejades i el relax, la gastronomia i la visita a espais naturals. En el darrer any, s’ha
detectat un increment de turistes procedents d’Itàlia, França i els Estats Units.
Val a dir que el Bages aconsegueix situar dos espais al top 5 de llocs més visitats de l’entorn de
Barcelona. Es tracta del Monestir de Montserrat, que el 2018 va rebre 2,55 milions de visites, i Món
Sant Benet, amb 0,19 milions de visitants. Altres espais d’interès de la comarca van ser el castell de
Cardona, l’Oller del Mas, el santuari de La Cova i la basílica de la Seu de Manresa.
Més confiança en el potencial turístic del Bages
Els bagencs cada vegada creuen més en el potencial turístic de la comarca. L’any passat, el turisme
es va situar en segona posició pel que fa als sectors que es considerava que aportava més riquesa al
territori, només per darrere de la indústria. L’ocupació laboral al sector també va augmentar en un
2,5% entre els anys 2017 i 2018, situant-se en més de 5.300 persones.
Altres dades que constaten la progressiva consolidació del turisme a la comarca del Bages són
l’increment de la recaptació per la taxa turística, que ha anat en augment en els darrers 5 anys, i
l’augment de l’oferta d’allotjaments turístics, que va créixer més d’un 17% l’any passat amb prop
d’un 20% més de places, una tendència que és general a totes les comarques de Barcelona i que té a
veure amb l’increment dels habitatges d’ús turístic.

