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Lacostabascaassaboreix la tornadadel turisme
DESEMPOLSEGANT MALETES

ANDER GOYOAGA
Bilbao

L a costa basca ha comen
çat a assaborir un estiu a
mig camí entre l’últim
abans de la pandèmia,

excel∙lent pel que fa al turisme, i
el descafeïnat del 2020. El sector
comença a veure la llum al final
del túnel, malgrat que les dades
de l’inici de l’estiu i les perspecti
ves per a l’agost no arriben a la si
tuació prèvia a la pandèmia. El
perfil del turista també serà dife
rent, amb predomini del visitant
procedent d’altres comunitats.
L’inici de la pandèmia va tallar

de cop el creixement del turis
me que registrava Euskadi i que
havia situat el 2019 com elmillor
any de la sèrie històrica. Ara,
amb l’eix BilbaoSant Sebastià i
el conjunt del litoral com a grans
reclams durant l’estiu, el País
Basc s’intenta tornar a posicio
nar incidint en alguns aspectes
particularment demandats des

prés de l’esclat de la pandèmia.
Així, la situació sociosanitària

ha consolidat una demanda crei
xent del turisme vinculat a la na
tura, i elGovernBasc destaca que
el sector ha consolidat l’aposta
per “la sostenibilitat turística
amb un fort pes del turisme de
natura i l’ecoturisme, a més de la
incorporació de l’estratègia bas
ca de cicloturisme”.
Les xifres de reserves són elo

qüents d’aquesta tendència, fins
al punt que aquesta mena de tu
risme se situa en xifres prepan
dèmia. “El sector dels agroturis
mes i cases rurals espera un estiu
semblant al del 2019. Als hotels la
previsió és més baixa, tot i que
seràmillor que l’any passat i s’es
peren més reserves d’última ho
ra”, indiquen des del Departa
ment de Turisme, Comerç i Con
sum del Govern Basc.
En tot cas, Bilbao i Sant Sebas

tià continuaran destacant com
les localitats més visitades i, amb
molta diferència, les que regis
traran més pernoctacions. Una

bre, que des de fa anys és el nou
juliol, amb l’afegit que tenim el
festival internacional de cine
ma”.
Larizgoitia també apunta a un

canvi en el perfil dels visitants,
que seran majoritàriament naci
onals. Al Museu Guggenheim, el
punt de Bizkaia més visitat pels
turistes, més que l’illot de Gazte
lugatxe, el percentatge d’estran
gers l’estiu passat es va reduir a
un 45%, quan habitualment su
pera un 75% durant aquests me
sos. Aquest any esperenque la xi
fra s’incrementi lleugerament
Tanmateix, les motivacions

dels visitants es mantenen intac
tes. “Destaca davant altres des
tinacions el factor gastronòmic,
per bé que les motivacions són
variades: turisme de ciutat, de
cultura i esdeveniments, de na
tura i aventura, de costa o de
relax”, assenyalen des de Turis
me. I, per damunt de tot, posen
en relleu l’esforç del sector per
consolidarse com una destina
ció segura.

Platja de Zarautz
Des de la sorra
d’aquesta localitat
guipuscoana es
pot veure el Ratón
de Getaria, un illot
connectat amb
el municipi i que
és molt visitat
pels turistes

L A C O S T A V A S C A

La destinació
El litoral de Bizkaia i
Gipuzkoa suma 176 qui
lòmetres de costa escar
pada. A l’altra banda
de la frontera, la Côte
Basque, la costa basco
francesa, en té 40més.

Tornada del turisme
Tenint en compte les
circumstàncies socio
sanitàries, el Govern
basc ha orientat la cam
panya turística cap a
comunitats comCata
lunya, Madrid o Anda
lusia, tot i que també a
mercats europeus com
França i els països del
Benelux. L’Executiu
basc destaca l’aposta
per un turisme segur.

aposta habitual a l’estiu és dor
mir en una d’aquestes dues ciu
tats o intercalar les dues, i, a par
tir d’allà, recórrer la costa basca
visitant localitats comara Sopela,
Plentzia, Mundaka o Lekeitio, a
Bizkaia, o, en el cas de Gipuzkoa,
municipis com Hondarribia, Za
rautz, Getaria o Zumaia.
L’hotel Barceló Costa Vasca, a

Sant Sebastià, és el campbase per
a moltes famílies que volen visi
tar el litoral basc a l’estiu. Iratxe
Larizgoitia, directora comercial
de l’hotel, es mostra optimista:
“No arribarem al nivell del 2019,
que va ser històric, però les xifres
de reserves i preus són millors.
Vorejarem un 75% d’ocupació al
juliol, a l’agost i també al setem

Les reserves
en cases rurals se
situen en xifres
prèvies a la pandèmia

Albert Adrià i Romain
Fornell acosten la llotja
de Palamós a LaGavina
CRISTINA JOLONCH Barcelona

La família Ensesa i el seu emble
màtichostalLaGavina,as’Agaró,
vanacollirdissabteunespectacu
lar dinar d’homenatge a la llotja
de peix de Palamós, que van ela
borar Romain Fornell, responsa
ble de la proposta gastronòmica
del’hotelideLaTavernadelMar,
iAlbertAdrià,unassiduaaquesta
cita estiuenca a l’espai situat al
costat de la piscina. Entre els co

mensals hi havia Ferran Adrià,
que no es va voler perdre aquest
homenatgeentranyable.Elmenú
va constar de nombrosos en
trants (des de gambavermella de
Palamósbullida almoment fins a
broqueta d’escamarlà, esparde
nyes inavallesa labrasa) ipeixde
la llotja ambbeurreblancambca
viar acompanyat de patates con
fitades,pebrotdecristall i amani
da, iperacabaruncarrodegelats,
pastís de formatge amb albercoc,
cireresambanís iPeachMelba. LafamíliaEnsesa,propietàriade l’hostalLaGavina,ambelsgermansAdrià i tambéRomainFornell
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