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INTRODUCCIÓ
L’informe del perfil del Turista de Platja d’Aro,
durant l’estiu del 2021, permetrà identificar la
seva demanda i analitzar el comportament dels
turistes que visiten la destinació. Aquest
informe és una eina per l’òrgan turístic local per
tal de tenir un coneixement més concret del
turista i pot servir de referència per la presa de
decisions
per
la
planificació
del
desenvolupament turístic, així com poder definir
les estratègies més adequades en funció dels
objectius del municipi.
Aquest estudi va ser realitzat al mig de
l'escenari de reactivació turística, on els governs
locals buscaven dinamitzar l'economia local i
motivar els desplaçaments de persones a llocs
propers (turisme de proximitat). Durant el 2021,
el turisme s'ha convertit en un dels reptes
principals de les destinacions costaneres, les
quals depenen en gran mesura de l'activitat
turística per generar ingressos econòmics que
les beneficiïn. Tant els gestors turístics com les
empreses privades i els residents han posat les
seves esperances a recuperar els fluxos de
visitants i revertir les enormes pèrdues
econòmiques ocasionades per la pandèmia de
COVID-19 en el context de la "nova normalitat".
Per això, Platja d'Aro ha destinat grans esforços
per adaptar les seves estratègies de gestió al
nou context sanitari, social i sobretot a les
noves exigències dels visitants.
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A nivell català, en respecte a termes econòmics,
el sector turístic té un gran pes en el PIB, que
algunes institucions el situen entre el 10% i 12%
(Associació Espanyola de Ciència Regional,
2020). Tot i això, la situació del turisme a
Catalunya va ser alarmant el 2020 a causa de la
crisi per COVID-19, registrant les majors
caigudes de xifres en la seva història. Només
l'any passat Catalunya va rebre gairebé 3,9
milions de turistes, un 80% menys que el 2019
(Institut Nacional d'Estadística, 2021). Aquell
mateix any, les pernoctacions van experimentar
una caiguda del 70% en comparació del 2019
(Generalitat de Catalunya, 2021), amb un 95%
menys de clients i amb un aproximat de 35.000
treballadors
en
expedients
de
regulació
temporal d'ocupació-ERTE (Casals, 2021).
La restauració també va patir una caiguda del
42% durant el 2020, malgrat les campanyes de
reactivació
turística
proposades
per
la
Generalitat de Catalunya (Universitat de
Barcelona, 2 021). Pel que fa a la despesa
turística, es va registrar un total de 3.640
milions d'euros el 2020, cosa que significa una
reducció del 82,9% respecte de l'any anterior
(MINCOTUR, 2021).
Des d'una visió general, aquesta crisi sanitària
va tancar el 2020 amb pèrdues que oscil·laven
entre els 14.000 i els 15.000 milions d'euros.
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Entre els principals aspectes que van propiciar
la caiguda de les xifres hi va haver el
confinament, limitacions de mobilitat, tocs de
queda, restriccions horàries de la restauració,
increment accelerat de la desocupació i absència
de vacunes per frenar els contagis massius
(Hosteltur, 2021). Tot i aquestes perspectives,
Catalunya va ser la comunitat autònoma més
visitada per turistes estrangers el 2020, amb el
20,4% del total de persones que van arribar a
Espanya (Institut Nacional d'Estadística, 2021).
Des de mitjans de març del 2021, gràcies a la
flexibilització de les restriccions i els programes
de vacunació ha estat possible reobertura de
negocis per promoure la recuperació econòmica
de les destinacions. Tot això facilita nous
escenaris més positius, però cal crear les
polítiques i mesures necessàries per impulsar la
capacitat de creixement de la indústria turística.
L'expectativa de la recuperació s'incrementa
amb els Fons de Recuperació Europeu per
fomentar els plans de reactivació econòmica en
l'àmbit local i sectorial (MINCOTUR, 2021).
En aquest context, el govern projecta un repunt
del PIB del 6% el 2021, després d'una caiguda
de l'11% el 2020 (López & Soler, 2021) i una
recuperació d'entre 11.000 i 13.000 milions de
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la despesa turística fins a
(Generalitat de Catalunya, 2021).

finals

d'any

No obstant això, ens trobem davant d'un
escenari de gran incertesa, ja que la irrupció de
noves variants del virus, la por de nous contagis,
la reducció de la despesa familiar i la situació
laboral actual impedeixen que els experts
assegurin una recuperació immediata de la
indústria turística.
Per aquests motius, avui més que mai és
important conèixer el comportament de la
demanda que sorgeix a partir d'aquesta
problemàtica, per a prendre decisions que
permetin reactivar el sector turístic que ha patit
una important caiguda amb la pandèmia
mundial.
Per tant, cal tenir en compte la situació per la
qual travessa el territori amb les circumstàncies
de “nova normalitat”. Tot i això, és una bona
oportunitat per tenir informació sobre el
desenvolupament i la gestió de la destinació
amb
situacions
excepcionals
i
mesures
extraordinàries. Així com tenim coneixement del
comportament de la demanda que ha visitat
Platja d’Aro en aquestes circumstàncies de la
crisi sanitària mundial.
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DESTINACIÓ
PLATJA D’ARO
La destinació d’estudi d’aquesta recerca és

hoteleres i 6 càmpings amb 10.422 places

Platja d’Aro (municipi de Castell - Platja d’Aro),
situat al Baix Empordà. En el municipi hi ha

(Idescat, 2020). La rellevància turística de Platja
d’Aro, amb la gran quantitat de turistes i

hagut un increment d’habitants molt important
en els últims 22 anys, especialment entre el

visitants que rep el municipi fa necessari tenir

1998, on comptava amb 5.785 habitants, i el
2008 amb 10.150 habitants. En l’actualitat, en

d’aquesta demanda, com son: perfil de la
demanda, motivacions per decidir visitar la
destinació, planificació del viatge, informació de

coneixement

de

diferents

característiques

dades de 2020 el municipi compta amb 11.030
habitants (Idescat, 2020), per tant un increment

la imatge que perceben sobre la destinació, grau

d’un 91% en el nombre d’habitants en els últims
22 anys, mentre que els últims 11 anys (de 2009

de la satisfacció recomanació de la destinació,
així com la intenció de repetir la visita a la Platja

a 2020) hi ha hagut un increment d’un 6%.

d’Aro.

A Platja d’Aro hi ha una població estacional
equivalent a temps complet anual (Idescat,

Per tant, aquest estudi aporta aquesta
informació per tal de poder-ne tenir un
coneixement més concret i precís, el qual ha de

2020) de 3.251, per tant, la població és un
29,5% superior la població resident (Població
ETCA / població resident). A la destinació hi ha
32 hotels que corresponen a 5.094 places

permetre al responsables turístics del municipi
poder prendre decisions sobre actuacions en
referència al turisme.

Variació de la població resident a Platja d'Aro
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OBJECTIUS

L’objectiu d’aquest estudi és realitzar una anàlisi del
perfil de la demanda turística de Platja d’Aro durant
l’estiu

del

2021.

Concretament,

s’ha

obtingut

informació relativa a les següents qüestions:
Identificació de les principals característiques del
perfil de la demanda (gènere, procedència, edat,
situació laboral i nivell d’estudis).
Planificació i característiques de l’estada, amb
l’anàlisi de la durada de l’estada, la familiaritat
amb la destinació, la organització del grup de
viatge, l’allotjament i el mitjà de transport usat.
Fonts d’informació i motivació, on s’analitzen les
fonts d’informació sobre el coneixement del
municipi, el coneixement de les activitats que es
fan al municipi i la motivació per la qual els
turistes visiten Platja d’Aro.
Imatge turística de la destinació (imatge que els
visitants

tenen

de

la

destinació,

les

característiques de la destinació, el que més ha
agradat als turistes i el que més han trobar a faltar
a la destinació). També s'inclouen elements
específics relacionats amb l'emergència sanitària
de la COVID-19 durant el 2021.
Nivell de satisfacció amb la destinació, intenció
de repetició en un futur i recomanació de la
destinació a familiars i coneguts.
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METODOLOGIA
D’ESTUDI
Per

donar

resposta

als

objectius

descrits

Els qüestionaris tenien una durada màxima de

prèviament, la metodologia utilitzada en aquest

10 minuts, sent un temps acceptable per poder

estudi és de tipus quantitatiu, duta a terme a

finalitzar el qüestionari sense contratemps.

partir d'enquestes d'una mostra dels turistes
que van visitar Platja d'Aro durant 2021,

Les

concretament entre els mesos d’abril a octubre

consensuades amb responsables de l'ajuntament

de 2021. Per fer-ho, s'han tingut en compte

i l'oficina de turisme i es van organitzar segons

conceptes sobre el comportament del turista i

els punts definits en els objectius de l'estudi:

de les característiques de la destinació.

Identificació de les principals característiques
del

preguntes

perfil

de

del

la

qüestionari,

demanda,

van

estar

planificació

i

La mostra obtinguda ha estat ser de 801 turistes

característiques de l'estada, fonts d'informació i

amb un nivell de confiança del 95% i un marge

motivació, imatge turística de la destinació,

d'error del 3,3%. El mostreig es va dur a terme

nivell de satisfacció amb la destinació, intenció

al llarg dels dies de la setmana (dies laborables i

de repetició en un futur i recomanació de la

caps de setmana), així com entre períodes de

destinació a familiars i amics.

matins, migdies i tardes. Els espais seleccionats
per realitzar la recollida de dades van estar

Els resultats que es presenten en aquest

distribuïts en tres llocs diferents del municipi (el

informe

passeig marítim, l'eix comercial i el Parc d'Aro) i

descriptiva univariada (tenint en compte l'anàlisi

en diferents moments del dia (matí, migdia i

d'una variable concreta) i bivariada (tenint en

tarda), per tal de poder captar els diversos tipus

compte la relació que hi ha entre dues variables

de públics del municipi. D'aquesta manera, s'ha

d'interès) de les dades obtingudes.

han

estat

analitzats

de

forma

pogut obtenir un mostreig que capta els
diferents tipus de demanda.

La

informació

proporcionada

en

l'anàlisi

descriptiva univariada mostra informació sobre
Pel procés de recollida de dades s'ha disposat

la mitjana, nombre de respostes a la pregunta,

d'enquestadors per obtenir les respostes dels

valors màxim i mínim, etc., quan la variable és

turistes de la localitat. La recollida de dades es

de

va efectuar a través d'una enquesta en línia

característiques de la destinació, pàgina 28). En

mitjançant

quals

cas que la variable sigui de tipus qualitatiu o

permetien enviar automàticament les dades a

amb categories de resposta, es presenta la

un servidor un cop finalitzada cadascuna de les

freqüència en què s'ha respost la categoria

enquestes. Aquest sistema ajuda a reduir el

concreta i el percentatge que representa sobre

nombre d'errors en comparació a la recollida

el total de respostes (per exemple, veure

tradicional amb paper i amb anotacions de

distribució de la mostra segons el mitjà de

l'enquestador/a,

transport usat, pàgina 17).

dispositius

així

mòbils,

com

els

poder

realitzar

tipus

quantitatiu

(per

exemple,

veure

controls periòdics durant la recollida de dades.
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1. PERFIL DE LA DEMANDA
TURÍSTICA
En el primer capítol d'anàlisi de l'estudi es

major quantitat d'homes que visiten Platja d’Aro

presenta informació relacionada amb el perfil

(52%) enfront de dones (48%). No obstant això,

dels turistes que han visitat Platja d’Aro. El

la diferència de gènere entre els enquestats no

període estudiat comprèn els mesos d’abril a

és estadísticament significativa i, per tant, no

octubre de 2021, considerant que en aquest

existeix una proporció de gènere que destaqui

període el turisme ha estat en procés de

sobre l'altre pel que fa a turistes que visiten la

“Reactivació

Turística”.

destinació.

informació

sobre

L'informe
les

analitza

característiques

relacionades amb el perfil sociodemogràfic dels
turistes, específicament en relació al gènere,
procedència, edat, situació laboral i nivell
d'estudis dels turistes. La informació obtinguda
és útil per poder conèixer les característiques
sociodemogràfiques

dels

turistes,

amb

el

propòsit d’aportar informació de comportament
de

la

demanda

responsables

per

del

tal

que

turisme

els

puguin

òrgans
prendre

decisions en relació a la segmentació el mercat i

Distribució de la mostra segons génere

la gestió del territori.

PROCEDÈNCIA
PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC
A continuació es presenta la informació per a
cadascuna de les variables analitzades del perfil
sociodemogràfic dels turistes. Com a visió
general de la demanda que visita Platja d'Aro, es
va

observar

que

els

turistes

provenen

majoritàriament de Catalunya, seguit de França,
Països Baixos i la resta de l'estat. La mitjana
d'edat dels visitants és de 42 anys. La majoria
de persones que visiten Platja d'Aro són
treballadors per compte aliena amb estudis
universitaris.

Pel que fa a la procedència dels turistes, s’han
obtingut un total de 798 respostes. Els resultats
mostren que la majoria de visitants provenen de
Catalunya (79%), seguits de França (8%), Països
Baixos (4%) i de la resta d'Espanya (4%).
Aquestes

nacionalitats

representen

aproximadament el 95% del total de turistes
que visiten Platja d'Aro. En menor proporció
durant el 2021 apareixen altres nacionalitats
com la resta d’Europa (Bèlgica, Rússia, Itàlia,
Anglaterra

i

Suïssa),

Alemanya

i

altres

nacionalitats, els quals representen els valors
més baixos de visita. Una dada interessant és la
gran diferència de visitants catalans respecte

GÈNERE
En relació al gènere dels enquestats, han
respost a aquesta pregunta un total de 795
persones. Els resultats demostren que hi ha una

PLATJA D'ARO

d'altres procedències, fet que demostra que
Platja d'Aro s'ha convertit en una important
destinació de proximitat arran de la pandèmia.
La informació es pot observar a la següent taula:
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Distribució de la mostra segons procedència

Distribució de la mostra segons procedència de l'estat
Espanyol

Analitzant la procedència de turistes amb major
proporció, que són els provinents del mercat
català, s’ha detectat que la majoria de visitants
prové de les províncies de Girona (33%) i
Barcelona (30%), sense comptar les seves
capitals. Per la seva banda, els turistes de les
ciutats de Barcelona i Girona representen el
21% i 14% respectivament, del total dels
catalans. En menor proporció es troben els
visitants de Tarragona ciutat i Lleida Província
amb

una

freqüència

del

0,3%

i

0,2%

NIVELL D’ESTUDIS
Pel que fa al nivell d'estudis, s'han obtingut un
total de 738 respostes. Els resultats mostren
que hi ha un 6% de turistes amb estudis
primaris, un 38% amb estudis de secundària i un
56% amb estudis universitaris. Per tant, les
dades estadístiques mostren la majoria de
turistes de Platja d'Aro té un nivell d’estudis
universitaris.

respectivament. En el següent gràfic es pot
observar

la

representació

dels

turistes

provinents de Catalunya.
Distribució de la mostra segons nivell d’estudis

SITUACIÓ LABORAL
En relació amb la situació laboral, s'han obtingut
un total de 761 respostes. Amb la informació
obtinguda, s'observa que més de la meitat dels
turistes es troben en situació laboral activa, dels
quals un 51% treballen per compte aliena i un
19% treballen per compte propi. Així mateix, hi
ha un 14% de turistes que es troben estudiant,
Distribució de la mostra segons procedència catalana

un 13% de jubilats i un 3% d'aturats.

En relació amb els visitants de la resta
d'Espanya, la majoria provenen d'Andalusia
(23%), Madrid (20%) i Aragó (17%). En menor
freqüència apareix la categoria "Altres" que
s'identifica amb les comunitats de Navarra,
Murcia i Extremadura. A la següent taula es pot
observar la distribució de les procedències:
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EDAT
Pel que fa a l'edat dels turistes, s'han registrat
un total de 787 respostes. En aquest cas
s'identifica que la mitjana d'edat dels visitants
és 42,4 anys amb una mediana de 42 anys, i
l’edatmàxima ha estat de 86 anys. Els resultats
mostren que els grups d'edat més freqüents són
els que tenen entre 46 a 55 anys (21%) i els
menors de 25 anys (21%), seguit d’un 19% que
es troba entre 36 a 45 anys. Finalment, el grup
d'edat majors de 65 anys representen el 10% de
la totalitat de la mostra.

Distribució de la mostra segons discapacitat

Distribució de la mostra segons edat
Distribució de la mostra segons tipus de discapacitat

TURISTES AMB LIMITACIONS
En relació amb aquest punt, es preguntava als
turistes si tenien algun tipus de discapacitat.
S’ha trobat que de tota la mostra hi ha
aproximadament
discapacitat.

un

Entre

4%
les

turistes

amb

discapacitats

de

més

freqüents s’observa la capacitat auditiva (44%),
la reducció de la mobilitat (36%) i els problemes
visuals (20%). Aquesta informació és interessant
de cares a considerar possibles activitats o
promocions a la destinació. Els resultats poden
comprovar-se a la següent taula:

PLATJA D'ARO
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2. PLANIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES
DE L’ESTADA
Després de conèixer el perfil sociodemogràfic
dels

turistes,

aquest

capítol

explica

la

planificació del viatge i les característiques de
l'estada. Concretament, s'analitza la durada de
l'estada dels turistes, la familiaritat amb la
destinació, el grup de viatge durant l'estada, el
tipus d'allotjament i el principal mitjà de
transport que utilitzen. Aquestes són qüestions
rellevants per conèixer el comportament del
turista durant la panificació del seu viatge.

Distribució de la mostra segons la durada de l’estada

DURADA DE L’ESTADA

DURADA DE L'ESTADA SEGONS

Pel que fa a la durada de l'estada dels turistes,

PROCEDÈNCIA DELS TURISTES I

es van obtenir un total de 781 respostes. Els

ESTADA PRÈVIA A LA

resultats mostren que la mitjana d'estada a

DESTINACIÓ

Platja d'Aro és de 6,7 dies amb una mediana de
3 dies, és a dir, almenys la meitat dels turistes
s’està 3 o menys dies. Agrupant la durada de
l'estada, s'observa que el 30% dels turistes no
pernocta a la destinació, de fet es tracta del
grup majoritari de la taula. La resta de turistes
tenen una estada que fluctua entre els 2 a 4
dies (26%) i el 14% roman de 5 a 7 dies. Del
total de turistes, un 10% s’està més de dues
setmanes a la destinació i un 9% té una
permanència superior als 30 dies. El fet que
alguns turistes tinguin habitatge de segona
residència a Platja d'Aro, explica el motiu pel
qual hi ha un determinat nombre de visitants
amb períodes d'estada llargs. La distribució dels
períodes d'estada de les persones que visiten
Platja d'Aro pot observar-se a la següent taula:

A continuació es mostren els resultats de la
durada de l'estada dels turistes segons la seva
procedència. Els turistes catalans tenen una
estada mitjana de 6 dies, mentre que els turistes
provinents

de

la

resta

d’Espanya

i

els

holandesos són els que estan més dies a la
destinació amb 10,9 i 10,1 dies de mitjana
respectivament. Els segueixen els francesos amb
9,4 dies i els provinents d’altres països amb 5
dies de mitjana. No obstant això, és possible
observar una estada mitjana de 12,5 dies en la
"Resta d’Europa", sent el valor més alt de tota la
taula; aquí es troba Bèlgica, Rússia, Itàlia,
Anglaterra i Suïssa. Per contra, segurament
degut a les restriccions de mobilitat, els
alemanys han tingut el nivell d'estada més baix
de tota la taula en comparació amb la resta de
mercats, presentant una mitjana de 3,3 dies.

PLATJA D'ARO
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percentatge de turistes que han visitat la
destinació per primera vegada. En el pròxim any,
si la situació pandèmica millora, s’espera que el
percentatge de repetidors incrementi a nivells
similars del 2019.

Durada de l’estada segons procedència

Pel que fa a la durada de l'estada segons
familiaritat amb la destinació, a continuació es
mostren els resultats de la durada de l'estada

Distribució de la mostra segons la familiaritat amb la destinació

dels turistes segons si és la primera vegada que
han estat en la destinació o són repetidors. A la

També

següent taula s'observa que no hi ha diferència

èpoques de l'any els turistes repetidors han

és

important

conèixer

en

quines

en els dies d'estada entre els turistes de primera

visitat la destinació. El següent gràfic mostra

vegada i els repetidors, pel fet que tots dos

que gairebé la meitat dels turistes repetidors

tenen una mitjana de 6,6 dies i 6,7 dies

(45%) visita Platja d'Aro en tot l'any, seguit dels

respectivament.

que el visiten només l'estiu (29%). Mentre que
un percentatge més baix de turistes visiten la
destinació a l'estiu i primavera (18%), a l'estiu i
tardor (5%) i finalment, a l'estiu i hivern (3%).

Durada de l’estada segons familiaritat amb la destinació

FAMILIARITAT AMB LA
DESTINACIÓ
Pel que fa a la familiaritat dels turistes amb la
destinació, és a dir, en la informació sobre si era
la primera vegada que visitaven Platja d’Aro o

Distribució de la mostra segons l’època de visita anterior

eren repetidors, es van obtenir un total de 798
respostes. Els resultats mostren que la majoria
de turistes (90%) són repetidors, mentre que un
10% visiten la destinació per primera vegada.

FAMILIARITAT AMB LA
DESTINACIÓ SEGONS

Del total de turistes, un 72% ja havia anat a

PROCEDÈNCIA DELS TURISTES

Platja d'Aro 4 o més vegades, el que denota que

En la següent taula es mostren els resultats de

Platja d'Aro és una destinació amb un alt nivell

la familiaritat dels turistes amb la destinació, és

de repetició i donada la situació pandèmica, els

a dir, tenint en compte si són repetidors o

turistes preferirien tornar a la destinació que

turistes de primera visita, segons la seva

coneixen, tant de mesures de seguretat com de

procedència. Els resultats mostren que els

coneixement de la destinació. Per contra, durant

catalans i els alemanys tenen un alt nivell de

aquests mesos del 2021, hi ha hagut un baix

repetició amb un 96% i 85% respectivament.

PLATJA D'ARO
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Pel que fa a Països Baixos hi ha un percentatge
de 74% de visitants que repeteixen, davant del
70% de la resta d’Europa. En altres resultats es

COMPOSICIÓ DEL GRUP DE
VIATGE SEGONS PROCEDÈNCIA
DELS TURISTES

troben al mercat francès amb un 69% i la resta
d’Espanya amb un 63%. Finalment, els turistes

En aquest apartat es relaciona composició del

provinents d’altres nacionalitats tenen un 55%

grup de viatge segons la seva procedència. Pel

de repetició. En resum, els resultats hi ha un

que fa a la relació entre la procedència dels

gran nombre de visitants que tornen a la

turistes i la composició del grup, en concret

destinació per les seves vacances.

viatjar amb la família, els resultats mostren que
els turistes catalans viatgen majoritàriament en
família (59%), seguit dels holandesos (45%), els
provinents de la resta d’Europa (40%) i els
francesos (39%). Mentre que els turistes de la
resta d’Espanya són els que menys viatgen en
família (28%). Els visitants més freqüents amb
parella són principalment els turistes de la resta
d’Europa

(45%),

resta

d’Espanya

(41%),

holandesos (36%) i alemanys (31%). Per contra,
els turistes que menys viatgen en parella son els
catalans

(24%),

francesos

(23%)

i

aquells

procedents d’altres nacionalitats (9,1%).
Freqüència de visita segons procedència

GRUP DE VIATGE
Pel que fa a la preferència de companyia dels
visitants, s'han registrat un total de 788
respostes. Els resultats mostren que la meitat de
turistes visiten la destinació amb la família
(54%), seguit pels que arriben en companyia de
les seves parelles (25%). En menor proporció es
troben les persones que viatgen amb grups
d'amics (16%) i les que ho fan soles (4%). De tal
manera, amb les dades obtingudes és possible
verificar que Platja d'Aro és una destinació
preferida per famílies i parelles, atès que
aquests grups representen les tres quartes parts
dels acompanyants de viatge dels turistes.

Per la seva banda, els resultats mostren que els
turistes amb major predisposició a viatjar amb
amics són els d’altres nacionalitats (36%),
francesos (34%) i alemanys (31%), enfront
d’altres països de la resta d’Europa o Països
Baixos que són menys representatius (10%) en
aquest aspecte. Finalment, es troben els turistes
que prefereixen viatjar sols, que és la categoria
amb

menys

percentatge

per

totes

les

procedència. En tot cas, la categoria d’altres
nacionalitats (18%) i la resta d’Espanya (14%)
son les procedències amb més percentatge de
turistes que visiten la destinació soles. Els
resultats de la relació entre grups de viatge i la
procedència de turistes reforcen l’afirmació que
Platja d’Aro és una destinació enfocada a
famílies i parelles i que presenta un menor
interès pels visitants que viatgen sols.

Distribució de la mostra segons el grup de viatge
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ALLOTJAMENT
En

relació

a

l’allotjament,

TIPUS D'ALLOTJAMENT SEGONS

el

30%

dels

PROCEDÈNCIA DELS TURISTES

enquestats han assegurat no utilitzar el servei

Pel que fa a l'estudi de la relació entre el tipus

d’allotjament pel fet que visiten la destinació

d'allotjament i la procedència dels turistes, els

només per un dia. Per tant, hi ha un total del

resultats mostren que la majoria dels turistes

70% de turistes que s’allotgen a Platja d’Aro. En

catalans

relació amb les persones que s’allotgen, es pot

(46%), cases d'amics i familiars (16%) i càmpings

observar que més d’un terç dels turistes

(12%). Els turistes de la resta d'Espanya

s’allotgen en segona residència (38%), un 15%

s'allotgen sobretot en hotels, càmpings i en

s’allotja en cases de familiars i amics, mentre

segones residències (20%). Pel que fa als

que el 12% dels turistes opten per càmpings. En

turistes francesos, s'allotgen majoritàriament

respecte a l’allotjament hoteler, un 21% s’allotja

apartaments turístics i segones residències. No

en hotels, destacant els hotels de 3 i 4 estrelles.

obstant això també s’observa que prefereixen

Mentre en menor proporció es troben els

hotels de 3 i 4 estrelles (14%) i càmpings (14%).

s'allotgen

en

segones

residències

turistes que prefereixen l'allotjament en hotels
1-2 estrelles i de 5 estrelles. Les dades mostren

Els holandesos en canvi s’allotgen en zones de

que

usa

càmping (33%) i segones residències (23%),

autocaravana. Per tant, es conclou que els

seguits per hotels de 4 estrelles i apartaments

turistes

turístics (17% pera cadascú). Per contra, els

un

2%

dels

utilitzen

d'allotjament,

encara

turistes
diferents
que

s’allotja

alternatives
les

segones

segments de mercat que tenen una alta

residències i les cases de familiars i amics tenen

inclinació per allotjar-se a cases de familiars i

més representació en l'allotjament dels visitants.

amics són els turistes procedents d'altres
nacionalitats (71%) i la resta d'Europa (42%).
També es pot observar que el 26% de visitants
de la resta d’Europa, tenen segones residències
a la destinació.

Distribució de la mostra segons el tipus d’allotjament
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Tipus d’allotjament segons procedència dels turistes

MITJÀ DE TRANSPORT
La pregunta relacionada al principal mitjà de

principals problemes que veuen els turistes son

transport usat l'han respost 797 turistes. Els

els problemes de mobilitat i d’aparcament, com

resultats mostren que el mitjà de transport més

es veurà reflectit posteriorment, en l’apartat de

utilitzat és el cotxe privat amb un 87%, deixant

“Punts a millorar a la destinació”.

la resta de mitjans de transport amb uns
percentatges més baixos. Hi ha un 5% dels
turistes que el seu mitjà de transport principal
és el bus. Una dada curiosa és que l'avió té
menor representativitat dins de la taula (3%), i
és molt inferior en relació amb altres mitjans de
transport, fet que està en relació que la majoria
dels turistes durant el període d’estudi siguin de
proximitat a la destinació. El fet que la majoria
de visitants usi el transport privat fa que un dels

PLATJA D'ARO
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3. FONTS D’INFORMACIÓ I
MOTIVACIÓ DE LA DEMANDA
Aquest

capítol

és

fonts

El següent gràfic presenta el percentatge d'ús

d'informació i la motivació per les quals els

de cadascuna de les fonts d'informació. Les

turistes i visitants han escollit Platja d’Aro.

fonts més usades han estat l'experiència prèvia

Aquesta informació aporta resultats sobre les

a la destinació (31%) – degut al nombre de

fonts informatives usades per conèixer la

turistes repetidors-, la recomanació d'amics i

destinació, la informació relacionada amb el

familiars (19%) i els cercadors (13%). Amb

coneixement de les activitats al municipi. Per

menor representativitat es troba la web oficial

altra

principals

de Platja d’Aro (10%), les xarxes socials (9%) i

motivacions que han portat als turistes a decidir

els blogs turístics (4%). S'observa com un 3%

visitar el municipi. Pel que fa a la relació entre la

dels turistes s'informa a través mitjans de

motivació i altres variables rellevants per a la

comunicació com televisió, ràdio o premsa.

banda,

referent

s'analitzen

a

les

les

destinació turística, s'analitza la motivació dels
turistes

segons

motivació

la

segons

seva
la

procedència

familiaritat

i

la

El percentatge d’informació obtinguda a través

amb

la

d’agencies de viatges i fires turístiques és poc

destinació, és a dir, si els turistes visiten la

significativa

destinació per primera vegada o en són

d'Aro. Per tant, és possible afirmar que els

repetidors. Amb aquesta informació es pot

turistes

conèixer si hi ha motivacions comunes o més

experiències prèvies, la recomanació i les eines

diferenciades

tecnològiques per tenir coneixement de la

d'acord

amb

les

diferents

tipologies de turistes.

pels turistes que visiten Platja

majoritàriament

utilitzen

les

seves

destinació. Això indica la importància de fer un
seguiment als visitants que han conegut la
destinació i que tinguin la intenció de repetir la
visita.

FONTS D’INFORMACIÓ
Un

dels

elements

importants

per

a

una

destinació és saber quines fonts d'informació
utilitzen els turistes per conèixer la destinació
que tenen interès en visitar. S'ha preguntat als
turistes l’ús de diverses fonts d'informació per
saber quines d'elles havien usat i així poder
saber com els visitants coneixen la destinació.
Les fonts d'informació que s'han avaluat han
estat: la web oficial Platja d'Aro, blogs turístics,
cercadors (per exemple, Google), agències de
viatges,

fires

turístiques,

fullets

turístics,

premsa, ràdio o televisió, recomanació de
familiars i amics, experiència prèvia, xarxes
socials (Facebook Twitter, etc.), i webs i fòrums

Fonts d’informació usades

de viatgers.
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CONEIXEMENT D’ACTIVITATS

de turisme (6,4%), l’experiència prèvia (6,2%) i la

Pels gestors turístics locals és important saber si

les fonts d’informació menys representatives

els turistes coneixen les activitats que es duen a
terme a Platja d’Aro, i en el cas positiu, com han
conegut les activitats. Un total de 794 persones
van

respondre

a

la

pregunta

sobre

el

coneixement de les activitats. El següent gràfic
mostra que un 54% dels turistes no coneixen les
activitats que es duen a terme al municipi.
Aquest resultat obliga els gestors a generar
noves estratègies de difusió perquè els visitants
puguin conèixer les activitats que es duen a
terme a la destinació.

pàgina web de Platja d’Aro (6,2%). Per contra,
són les agencies de viatges (1%), mitjans de
comunicació massius (0,8%) i altres (0,5%), les
quals tenen un percentatge més baix. En aquest
context, les dades demostren que les eines
tecnològiques com a fonts d'informació (pàgines
web, cercadors i xarxes socials) prevalen sobre
les fonts d'informació tradicionals (oficina de
turisme, mitjans de comunicació i agències de
viatges). No obstant això, la recomanació bocaorella

continua

tenint

una

important

representació en la difusió d'activitats de la
destinació.

Coneixement de les activitats del municipi

A la següent taula s'observa que especialment
els mesos de d’ abril (33%) i octubre (15%), els
turistes

van

coneixement

presentar
sobre

les

menors

nivells

activitats

que

de
es

realitzen a Platja d'Aro. Per contra, els mesos de
juliol (58%) i agost (57%), les persones coneixen

Fonts d’informació d’activitats del municipi

més sobre les activitats de la destinació.

MOTIVACIÓ

Aquestes dades són interessants, ja que ajudaria

En l'enquesta es van presentar 14 motivacions

als gestors a intensificar les accions de difusió
segons el mes de l'any en que es vulguin
promocionar certes activitats.

per les quals un turista pot visitar la destinació,
aquestes eren: gaudir del sol i la platja; fer
activitats aquàtiques; fer activitats de turisme
actiu; gaudir de la gastronomia; descobrir nous
llocs; conèixer el patrimoni històric i cultural;
proximitat al lloc de residència; gaudir de les
compres; visitar familiars o amics; els preus són
ajustats; gaudir de la natura; descansar i relaxarse; per raons laborals i per practicar golf.
El següent gràfic presenta el percentatge de les

Coneixement de les activitats segons el mes

Dels turistes que tenen coneixement de les
activitats, el 33% s'han informat mitjançant
pàgines web i cercadors, seguit del 25% que ho
ha fet per recomanació d’amics i familiars. Amb
menor mesura hi ha un 10% que les ha conegut
a través de les xarxes socials; seguit per l’oficina

PLATJA D'ARO

motivacions de visita que han escollit els
turistes, per a cada motivació, l'enquestat havia
de contestar si era o no una motivació per la
qual visitava a la destinació. Per tant, s'indica
amb una variable dicotòmica si la motivació
exposada era o no rellevant per visitar Platja
d'Aro. Els resultats mostren que la principal
motivació dels turistes és el sol i la platja (89%),
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seguit del descans i relax (87%) i la gastronomia

Els

(83%). Així també l'interès per les compres

d’importància de la majoria les motivacions

(79%), la proximitat (75,3%) i la natura (74,5%)

escollides per decidir visitar Platja d’Aro son

són motivacions importants per a la decisió de

superiors al 3, és a dir, una importància alta-

visitar Platja d'Aro. A aquestes motivacions el

molt alta, a excepció de les raons laborals i la

segueixen l'interès pels nous llocs (69%), els

pràctica del golf. Per tant, aquesta informació

preus ajustats (68%) i les activitats de turisme

hauria de ser valorada pels gestors de turisme

actiu (67%). Per contra, els percentatges més

per tal de generar nous mecanismes tenint en

baixos pels quals els turistes van a la destinació

compte els motius dels turistes pels quals

són els motius laborals (25%) i el golf (23%).

visiten la destinació.

Motivacions de la visita

resultats

d'importància en cadascuna de les motivacions

que

el

grau

Importància de les motivacions de la visita

A més d'analitzar les motivacions per visitar la
destinació, també és d'interès saber el nivell

conclouen

MOTIVACIÓ SEGONS
PROCEDÈNCIA DELS TURISTES

(s’usa una escala numèrica des de 1 -gens

A continuació es mostren els resultats de la

important- fins a 5 -molt important-). Els

motivació dels turistes per visitar la destinació

resultats obtinguts mostren que les motivacions

segons la seva procedència. La platja i els preus

amb millor puntuació són la platja (4,5), el

ajustats

descans (4,5), la gastronomia (4) i la natura (4).

espanyols, francesos, alemanys, holandesos i

Per sota d'aquesta quantitat es troba la

resta d'Europa; mentre que les persones d'altres

proximitat (3,9), les compres (3,9), els nous llocs

nacionalitats els destaquen menys. Per la seva

(3,7) i la visita a familiars/amics (3,6). Per contra,

banda, la gastronomia i descans tenen major

les motivacions amb menor valoració són les

importància

raons laborals (2,4) i el golf (2,2).

francesos, holandesos i resta d'Europa; mentre

PLATJA D'ARO

són

rellevants

per

als

per

als

catalans,

catalans,

espanyols,
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que els alemanys i les altres nacionalitats són els

i alemanys; en el sentit contrari, els holandesos i

menys interessats en aquestes categories. Per la

les

seva banda, les activitats aquàtiques i el turisme

interessats. Els nous llocs són rellevants per a la

actiu són importants per als mercats de la resta

resta d'Europa, les altres nacionalitats i els

d'Europa, espanyols, alemanys i holandesos; en

espanyols. Per contra, motivacions com raons

el

laborals i la pràctica de golf tenen menor

sentit

contrari,

els

estan

menys

nacionalitats

turistes

d'altres

interessats

en

aquestes motivacions. L'interès per conèixer el

altres

nacionalitats

són

els

menys

incidència entre els turistes que visiten Platja
d'Aro.

patrimoni, destaca entre els espanyols i la resta
d'Europa,

davant

dels

turistes

d'altres

Analitzant les motivacions per procedències,

nacionalitats que estan menys interessats en el

tots

patrimoni. Pel que fa a l'interès per la natura, es

motivació la platja, gastronomia, preus, descans,

destaca la resta d'Europa, francesos, espanyols i

natura i els nous llocs. A banda d'aquests

alemanys; mentre que les persones d'altres

aspectes,

nacionalitats, són les menys interessades en

nacionalitats tenen un percentatge més baix per

aquesta

categoria.

Les

compres

els

visitants

tenen

turistes

com

a

procedents

principal

d’altres

desperten

a les motivacions en comparació amb la mitjana

l'interès dels catalans, resta d'Europa, espanyols

de la resta de procedències; excepte pels nous

i francesos; excepte de les persones d'altres

llocs. Els alemanys, catalans, espanyols i la resta

nacionalitats. La motivació de visita a familiars i

d’Europa destaquen per una motivació més alta

amics és valuós per als turistes de la resta

que la mitjana en la majoria de tipologies. Pel

d'Europa, catalans i alemanys; mentre que per a

que fa als espanyols, tenen percentatges més

la resta de l’estat espanyol, Països Baixos i

alts que la mitjana en les raons laborals; mentre

França, aquesta motivació és inferior.

que els turistes de la resta d'Europa tenen
percentatges més elevats que la mitjana pel que

Amb relació a la proximitat, destaquen els

fa a motivacions de golf.

turistes de la resta d'Europa, catalans, francesos

Motivació segons procedència dels turistes
PLATJA D'ARO
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MOTIVACIÓ SEGONS LA
FAMILIARITAT AMB LA
DESTINACIÓ

llocs; mentre que aquests percentatges es

És important poder diferenciar els motius pels

redueixen en els visitants repetidors, amb una

quals les persones visiten una destinació,

representativitat

depenent si són turistes de primera visita o bé

respectivament. Per contra, es va detectar que

repetidors. Els resultats mostren que el 96% de

els turistes repetidors estan més motivats que

turistes de primera vegada estan interessats en

els

la destinació per la platja, davant el 89% dels

proximitat, compres i visita a familiars i amics.

clients repetidors. El segueixen els turistes

Finalment, les raons laborals i el golf tenen

motivats pel turisme actiu, amb un percentatge

menor rellevància, tant per als turistes de

del 90% per als primers visitants, en comparació

primera vegada, com per als repetidors. En

al 64% per als repetidors. De la mateixa manera,

termes generals, les motivacions dels visitants

s'observa que el 89% dels turistes de primera

de primera vegada són majors que la dels

vegada estan motivats per el descans i els nous

repetidors a la majoria de categories.

de

primera

del

vegada,

87%

en

i

67%,

relació

amb,

Motivació segons la familiaritat amb la destinació
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4. IMATGE TURÍSTICA DE LA
DESTINACIÓ
En aquest capítol s'analitza la imatge de Platja
d'Aro que tenen els turistes que visiten la
destinació. Per tant, s'ha pres en consideració el
nivell

de

satisfacció

amb

diverses

característiques turístiques relacionades a la
imatge de la destinació. A la segona part
d'aquest capítol, s’identifica el que més els ha
agradat als turistes i també el que han trobat a
faltar a la destinació. Aquestes característiques
són molt importants per als gestors turístics,
atès que els permet conèixer les percepcions
dels visitants per generar estratègies pel que fa
al missatge que volen transmetre sobre la

IMATGE DE LA DESTINACIÓ
Els elements que es pregunten als turistes sobre
la destinació es poden trobar a la primera
columna de la taula següent. A la taula es pot
observar el total (freqüència) i la valoració
mitjana que els turistes que han respost a cada
un dels elements sobre la imatge turística de
Platja d’Aro. Per a cada característica sobre la
imatge de la destinació es preguntava el grau
d'acord usant una escala de resposta entre si
estaven molt en desacord (1) i si estaven molt
d'acord (5).

destinació.

Elements de la destinació
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En general, les valoracions són positives, amb
resultats mitjans iguals o superiors a 3,5 sobre 5
punts (excepte a la valoració sobre el servei de
transport
local).
Concretament,
les
característiques més ben valorades són "El clima
és agradable" (4,5), "És una destinació atractiva
per al turisme familiar" (4,4), "La qualitat de la
platja és alta "(4,4), "és una destinació
accessible" (4,3), “la gastronomia és bona” (4,3) i
"l'allotjament és adequat" (4,2), les quals estan
relacionades amb els recursos que posseeix
Platja d'Aro com a destinació turística. Pel que
fa a les valoracions més baixes es troben "És un
lloc tranquil" (3,8), "Hi ha atractius històrics i
culturals" (3,5) i "El servei de transport local és
bo"

(3,1).

La

última

característica

esta

relacionada amb els elements de mobilitat que
els turistes van assegurar que s'hauria de
millorar en la destinació (Aparcament, transport
públic i mobilitat. Pàgina 30-Punts a millorar a la
destinació), on també s'emfatitzen els temes de
mobilitat, pel fet que el 87% dels turistes visiten
Platja d'Aro amb cotxe privat (apartat: Mitjà de
transport utilitzat, pàgina 17).
Finalment, hi ha dues categories que van ser
analitzades en relació a la pandèmia del virus
COVID-19 que va obligar els gestors a prendre
estratègies per a la reactivació turística.
Aquestes dues categories van ser "Les mesures
de seguretat i higiene estan ben senyalitzades
als llocs públics" i "Em sento segur al municipi
amb la nova normalitat", les quals van ser
valorades amb una mitjana de 4,1 cadascuna.
Per tant, amb els resultats obtinguts es detecta
que les puntuacions a la majoria de casos son
altes, tot i que cap categoria sobrepassa els 4,5
punts de mitjana; per tant, la valoració mitjana
és positiva estant entre 4 i 4,5 en la majoria dels
elements analitzats. Aquest és un apartat que
hauria de ser analitzat minuciosament pels
gestors turístics, per tal de prendre decisions en

Valoracions dels elements de la destinació

En el següent gràfic es presenten les
distribucions de les valoracions per a cadascun
dels conceptes esmentats anteriorment. En
general, les valoracions de 4 i 5 punts tenen un
percentatge molt elevat sobre el total de la
distribució de les respostes i en menor
proporció hi ha la valoració de 3 punts (ni
d'acord ni en desacord). També s'observa que
les mesures de 1 i 2 punts (molt en desacord i
en desacord) tenen uns percentatges de
resposta molt baixos. A la majoria de casos, la
valoració acumulada de les dues puntuacions
més baixes supera el 20%; excepte al servei de
transport local, que és la característica pitjor
valorada de tota la taula.

relació amb la imatge turística de la destinació.
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Per

exemple,

en

l'afirmació

"El

clima

és

s’observa que les categories "Em sento segur al

agradable", el 63% dels visitants el van qualificar

municipi amb la nova normalitat" i "Les mesures

amb 5 punts, seguit del 27% que el va qualificar

de seguretat i higiene estan ben senyalitzades

amb 4 punts (d'acord). En el cas de la categoria

als llocs públics", hi ha hagut una majoria de

"La qualitat de les platges és alta", un 58% dels

turistes (76%) que les han valorat en 4 i 5, és a

turistes ha afirmat estar molt d'acord amb una

dir, amb un alt nivell d’acord. Per altra banda,

valoració de 5 punts i un 28% la valoren amb un

menys d’un 10% ha valorat aquestes accions

4. Pel que fa a la categoria "És una destinació

amb les puntuacions més baixes de 1 i 2. Per

atractiva per al turisme familiar", el 86% dels

tant, es conclou que les mesures han estat ben

turistes que puntuen entre 4 i 5 punts (d’acord i

acceptades pels visitants i en general s'han

molt d'acord), el que representa la segona

sentit segurs.

valoració més elevada del gràfic. Finalment,

Importància de les motivacions de la visita
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CARACTERÍSTIQUES DE LA

Les distribucions de les valoracions per a

DESTINACIÓ

cadascun dels conceptes esmentats a la taula

Els elements que es van preguntar als turistes
sobre els sentiments a la destinació es poden
observar a la primera columna de la següent
taula. Les valoracions fan referència a 4
afirmacions de la destinació: "És un lloc actiu",
"És un lloc agradable", "És un lloc interessant",
"És un lloc relaxant". Per poder aprofundir en
aquest aspecte, es van preguntar sobre aquests
sentiments en una escala d'1 (molt en desacord)

anterior es poden visualitzar en el següent
gràfic,

on

s'observen

els

patrons

en

les

valoracions efectuades pels turistes. En general,
les valoracions de 4 i 5 punts (d’acord i molt
d'acord) tenen un percentatge molt elevat sobre
el total de la distribució de les respostes. Per
contra, les valoracions 1 (molt en desacord) i 2
punts (en desacord) tenen uns percentatges de
resposta inferiors.

a 5 (molt d'acord).

Característiques de la destinació

La taula mostra la freqüència de les respostes
per part dels turistes que han respost cada una

Distribució de les valoracions de les característiques de la
destinació

de les quatre preguntes. La taula també
presenta el valor mínim i màxim que els turistes
van donar a aquesta escala de 5 punts segons

PUNTS FORTS DE LA

cada característica, així com el valor de la

DESTINACIÓ

mitjana. S'observa que la valoració "És un lloc
agradable" se situa en primera posició, amb una
mitjana de 4,4 punts. La resta de valoracions
també van ser qualificades amb puntuacions
mitjanes superiors a 4; tal és el cas de la
categoria "És un lloc actiu" (4,33), "És un lloc
interessant" (4,19) i "És un lloc relaxant" (4,14).
El següent gràfic és una representació visual de
la informació continguda en la taula anterior.

Un element important per a la destinació és
conèixer l'opinió dels turistes sobre els punts
forts o positius de la destinació. Per tant, es va
preguntar als turistes: "Què és el que més li ha
agradat de la destinació?", on la pregunta era
oberta i, per tant, podien comentar una o més
característiques que els hagués agradat.
A l'ésser una pregunta oberta, ha calgut fer una
categorització de les respostes obtingudes
segons conceptes i temes similars. En total es
van obtenir 1.120 respostes. De totes les
valoracions obtingudes, es va identificar que un
15% dels visitants van respondre que els hi
havia “agradat tot” de Platja d'Aro. Així mateix
un 0,5% va dir que no li havia “agradat gens” la
destinació. Les dades poden observar-se en la
següent taula:

Valoracions de les característiques de la destinació
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PUNTS A MILLORAR A LA
DESTINACIÓ
En aquest apartat es demanava l'opinió dels
turistes sobre "Què ha trobat a faltar a la
destinació?", on la pregunta era oberta i, per
tant,

Resum general dels punts forts de la destinació

podien

comentar

una

o

més

característiques que haguessin trobat a faltar.
La taula a continuació presenta l’agrupació en

Aquesta informació és rellevant pels gestors

de la resta d’elements de la taula anterior. Els

turístics pel fet que pot ajudar-los a definir

resultats suggereixen que a la majoria de

estratègies per millorar el nivell de satisfacció

turistes els ha agradat la platja (35%), seguit dels

dels seus visitants.

restaurants/gastronomia

(12%),

comerços

i

botigues (11%) i l'ambient (7%). En menor

A l'ésser una pregunta oberta, ha calgut fer una

proporció apareixen elements com l’oci nocturn

categorització de les respostes obtingudes

(5%), clima (4%), tranquil·litat/entorn (4%) i el

segons conceptes i temes similars. En aquesta

camí de ronda/natura (3%). En canvi, els

pregunta es van obtenir un total de 804

aspectes amb menor representativitat per als

respostes. De totes les valoracions obtingudes,

turistes són la neteja (1,17%), la proximitat del

es va detectar que un 44% de visitants va

visitant (0,74%) i els pobles de proximitat

respondre que no hi havia res a millorar a la

(0,53%). Com es pot observar en aquesta

destinació. Amb la resta de respostes, es va

anàlisis, Platja d'Aro té un fort potencial en

establir

turisme de sol i platja, gastronomia i compres, ja

l'ordenació i anàlisi de dades.

una

categorització

per

facilitar

que són els elements que més repercussió tenen
per als visitants. Per contra, es nota que la
infraestructura, neteja i proximitat (del visitant i
els pobles) són menys rellevants per als turistes,
de manera que els gestors turístics poden
treballar més en aquests aspectes.
Resum general dels punts a millorar de la destinació

Tal com s'observa a la taula, les respostes sobre
les problemàtiques de la destinació són més
concretes. Entre els punts que més s'han trobat
a faltar a la destinació ha estat la manca
d'aparcament (20%), referint-se que hauria
d'haver més pàrquings i accessos als pàrquings
per evitar la congestió; la tranquil·litat (10%),
específicament pel soroll que generen les
activitats nocturnes als carrers; i l'oferta en
comerços i restaurants (9%), ja que molts
visitants creuen que no hi ha diversificació dels
productes i serveis que ofereix la destinació. Per
la seva part, la manca d’activitats (8%) s’enfoca
en la necessitat de generar programacions més
diverses i amb major qualitat. Així també, la
infraestructura (8%) és un problema per als
turistes, especialment en relació a l’estat de les
vies, voreres, enllumenat públic, carrers i parcs.
Categorització dels punts forts de la destinació

PLATJA D'ARO

PÀGINA 29

En menor proporció es troben els serveis (7%)
referits

principalment

a

les

facilitats

i

instal·lacions de la destinació, ja que els turistes
troben a faltar fonts d'aigua, cordes a les
platges,

espais

per

patinar,

bancs,

més

senyalització, carrils per a bicicletes, entre
d'altres. També, alguns visitants van trobar a
faltar espais i activitats familiars; mesures de
seguretat davant COVID-19, atès que alguns
turistes comentaven que hi havia molta gent als
carrers i estaven preocupats pel distanciament
social necessari.
Finalment,

els

visitants

van

assenyalar

la

bàsicament degut a la consumició al carrer amb
el conseqüent soroll i malestar per a altres
persones; aspectes que comenten es podrien
amb

la

DE CARRERS
En relació a les mesures que es van prendre en
relació a la prevenció del covid-19, van ser les
restriccions de circulació en cotxe de l’avinguda
s’Agaró, avinguda La Pau i carrer Miramar
durant l’estiu. La pregunta era oberta i, per tant,
podien comentar sobre el tancament. Per
analitzar aquesta pregunta, va ser necessari fer
una categorització de les respostes obtingudes
segons conceptes i temes similars. En total es
van obtenir 773 respostes. El següent gràfic

necessitat d'incrementar el control policial,

evitar

OPINIÓ SOBRE RESTRICCIONS

supervisió

de

la

mostra que el 80% dels turistes va valorar
positivament la restricció de circulació dels
carrers, enfront d'un 20% que ho va puntuar de
manera negativa, és a dir, vuit de cada deu
turistes veia la mesura correcta.

policia,

especialment a la nit. En aquest context, es pot
determinar que els problemes se centren en la
mobilitat, a causa de la gran quantitat de cotxes
que ingressen al centre de la ciutat, ocasionant
trànsit vehicular i col·lapses. Aquest problema
està relacionat amb el fet que la majoria de
visitants arriben a Platja d'Aro en vehicles
privats i reduïda utilització del transport públic;
raó per la qual la mobilitat és l'element amb
pitjors valoracions per part dels visitants.

Distribució de respostes del tancament de vies

Entre les valoracions positives, es va trobar que
la majoria dels turistes valoraven l'espai per
caminar i passejar que suposaven la restricció
als carrers (23%), la possibilitat de tenir carrers
més amplis (15%) i més comoditat i tranquil·litat
(14%) per fer activitats en espais oberts; sent els
elements

amb

major

representativitat

dels

resultats. Així també, un 12% va assegurar que
aquesta

decisió

ajuda

a

mantenir

el

distanciament social, pel fet que es pot evitar el
contagi de COVID-19. Pel que fa a la percepció
dels visitants, un 9% pensa que el tancament és
Categorització dels punts a millorar a la destinació
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una bona iniciativa, encara que no donin més
detalls dels motius.
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Altres turistes van valorar la seguretat (8%) que

També els visitants mencionen que no n'hi ha

representa el tancament dels carrers, ja que

prou amb tancar els carrers del centre a

molts d'ells viatgen amb nens i persones de la

determinades hores, sinó que s'haurien de

tercera edat, per la qual cosa no corren perill

tancar més espais i de manera permanent,

d'atropellaments ni accidents de trànsit. En

almenys durant l'estiu; la qual cosa ha d'estar

menor mesura els visitants van assegurar que

acompanyada de personal de seguretat vigilant

les vies tancades al trànsit generen millor

les

ambient a la destinació, perquè les persones que

comportament dels vianants.

circulen

a

peu

tenen

sensació

de

distàncies,

l'ús

de

les

màscares

i

el

més

tranquil·litat sense els cotxes. Finalment, un

De la mateixa manera, un 13 % de turistes

petit percentatge de turistes va esmentar que la

veuen de manera negativa que els carrers siguin

conversió en zona de vianants dels carrers ajuda

peatonals, ja que genera una excessiva afluència

a la mobilització de persones amb discapacitat,

de persones, per tant, no hi ha control sobre el

que no es podrien desplaçar fàcilment en cas

distanciament social ni mesures per evitar

d'existir trànsit de vehicles a la zona.

contagis. Finalment, alguns turistes remarquen
la dificultat de trobar llocs per aparcar al centre
de la ciutat (6%), per tant els visitants es veien
obligats a buscar pàrquing en altres zones i
molts d’aquests tenien preus elevats.
Per tant, es detecta que hi ha posicionament per
ambdues parts; per una banda, els turistes que
estan a favor del tancament de vies donen més
importància a la mobilitat a peu, a l’espai i a la
comoditat que representa per als vianants el fet
de passejar amb tranquil·litat sense cotxes als
carrers. Per altra banda, els que perceben de
manera

negativa

aquesta

iniciativa,

donen

prioritat a la mobilitat amb els vehicles i
asseguren que la mesura no és pràctica ni
Categorització de les respostes positives dels visitants

eficient per a la ciutat.
En conclusió, les discrepàncies es produeixen

Per contra, 2 de cada 10 turistes (20%) tenen
percepcions negatives sobre el tancament dels
carrers. El 28% d’enquestats opinaven que
aquest fet ocasionava problemes de circulació

majoritàriament

per

temes

de

mobilitat

i

comoditat al centre de la ciutat, tot i que la
majoria

veu

positiva

aquesta

mesura

de

restricció de circulació.

amb els cotxes i col·lapse en carrers propers
Així també, el 20% de visitants assegura que
tancar els carrers no és una disposició adequada
ni eficient, perquè genera problemes als carrers,
com a soroll i brutícia. Això es relaciona amb el
següent punt, en què els turistes asseguren que
el tancament de vies no és pràctic per a la
destinació (13%), ja que comenten que cal
mobilitzar-se amb el cotxe per realitzar algunes
activitats i que la mesura afecta el comerços.

PLATJA D'ARO
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5. SATISFACCIÓ, RECOMANACIÓ
I REPETICIÓ A LA DESTINACIÓ
Aquest capítol tracta la opinió dels turistes

respostes tenen una valoració de 4 (d’acord) i 5

sobre la satisfacció amb la destinació, la

punts (molt d'acord), amb un percentatge molt

recomanació de la destinació a familiars i amics,

elevat sobre el total de la distribució de les

i la intenció de repetició a Platja d’Aro.

respostes. En aquest cas un 87% dels visitants
va valorar amb 4 i 5 punts la categoria "estic
content amb la decisió", valoració molt semblant

SATISFACCIÓ AMB LA

a la "satisfacció de les expectatives" que va ser

DESTINACIÓ

valorada entre 4 i 5 punts pel 84% dels visitants.

El primer punt es refereix a la satisfacció dels

Per contra, el gràfic mostra que per ambdues

turistes amb la destinació. Per poder conèixer

categories les valoracions de 2 (desacord) i 1

sobre aquest apartat, es va preguntar sobre la

punt (molt en desacord) tenen uns percentatges

satisfacció amb la destinació en una escala d'1

de resposta molt inferiors.

(molt en desacord) a 5 (molt d'acord). Les
valoracions es van fer sobre les següents
afirmacions referents a la destinació: "Estic
content amb la decisió" i "La destinació satisfà
les meves expectatives". A la taula s’observa un
total de 720 respostes on es presenta la mitjana
de cada pregunta, i el valor mínim i màxim que
els turistes van donar a aquesta escala de 5
Distribució de la satisfacció amb la destinació

punts. Els resultats indiquen que la valoració
mitjana en aquestes categories és positiva, pel
fet que els turistes estan contents amb la
decisió presa (4,4) i que la destinació satisfà les
seves expectatives (4,3), per tant, ambdues
valoracions son molt positives i no hi ha
diferències

significatives

entre

les

dues

qüestions analitzades.

REPETICIÓ A LA DESTINACIÓ
Un indicador rellevant per una destinació
turística és la intenció dels turistes de retornar
al municipi. Per tant, es va preguntar als
turistes: "Té intenció de repetir la seva visita?" i
als que van dir que sí, també es va preguntar
"Repetirà en els propers 12 mesos?". En total es
van obtenir 785 respostes relacionades amb la
repetició futura i la repetició en els propers 12
mesos.

Satisfacció amb la destinació

Les distribucions de les valoracions per a cada
un dels conceptes esmentats a la taula anterior
es poden visualitzar en el gràfic següent, on
s'observen

els

diferents

patrons

a

les

valoracions efectuades pels turistes. Ambdues

PLATJA D'ARO

Tal com es pot veure en el següent gràfic,
gairebé la totalitat dels turistes han assegurat
que tenen intenció de tornar a Platja d'Aro
(98%). De la mateixa manera, per a una
destinació turística és important conèixer amb
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més certesa si realment podrà fidelitzar aquests

En el següent gràfic es poden observar les

turistes amb una visita posterior a curt termini.

valoracions dels turistes sobre el grau de

Per aquesta raó, el 88% dels turistes que

recomanació de la destinació. Els resultats

repetiran en el futur, han apuntat que tenen la

mostren que el 49% dels visitants recomanarien

intenció de tornar en els propers 12 mesos.

Platja d'Aro amb una puntuació de de 9 i 10 en

Lògicament aquest percentatge és inferior a

una escala de 10 punts; seguit pel 40% que ho

l'anterior, a causa que aquesta resposta suposa

recomanaria amb una puntuació grau de 7 i 8

una major reflexió per part del turista de si

punts. En menor percentatge se situa el 8% de

realment podrà fer efectiva la seva visita en el

visitants que recomanarien la destinació amb

termini d'un any, on intervenen diversos factors

una valoració de 5 a 6 punts. Finalment, hi ha un

com: la proximitat a la destinació, els recursos

3% dels turistes que fan una valoració inferior a

econòmics, la disponibilitat d’activitats a la

5 punts, on gairebé no hi ha representativitat en

destinació, la disposició de vacances o dels seus

les qualificacions que oscil·len en un rang de 0 a

propis interessos a visitar llocs nous que encara

3 punts, pel fet que constitueix el 1,5% de tota

desconeixen. A manera de conclusió, es pot

la taula. Per tant, els resultats determinen que

assegurar que Platja d'Aro és una destinació

Platja d'Aro té un bon nivell de recomanació

amb una alta incidència de repetició entre els

pels seus visitants, amb una mitjana de 8,3

visitants.

punts i 3 de cada 4 turistes ho recomanen amb
8 o més punts d’una escala de 10.

Intenció de repetició a la destinació

RECOMANACIÓ DE LA
DESTINACIÓ
La

intencionalitat

per

a

recomanar

una

destinació a familiars i amics és un altre
indicador del nivell de satisfacció del turista. Per
avaluar aquest apartat es va preguntar als
turistes la seva valoració en una escala de 0 (no
ho recomanaria gens) a 10 (ho recomanaria
molt) en quin grau recomanarien la destinació a

Recomanació a familiars i coneguts

amics, familiars i coneguts. Es van obtenir un
total de 797 respostes. El resultat mostra que hi
ha una alta predisposició dels visitants per
recomanar la destinació amb una puntuació
mitjana de 8,3 sobre 10 punts.

Distribució de la resposta de recomanació de la destinació

PLATJA D'ARO

Distribució de la recomanació a familiars i coneguts
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GRAU DE REPETICIÓ I
RECOMANACIÓ SEGONS
PROCEDÈNCIA DELS TURISTES I
FAMILIARITAT AMB LA
DESTINACIÓ
A continuació es mostren els resultats del grau

En relació amb la repetició segons la familiaritat

de repetició dels turistes segons la seva

amb la destinació, es mostren els resultats dels

procedència. A la següent taula s'observa la

turistes que tenen la intenció de tornar a Platja

diferència de percentatge dels turistes que

d'Aro segons si és la primera vegada que visiten

repetiran la visita i els que repetiran la visita en

la destinació o són repetidors. En total es van

els propers 12 mesos segons la procedència.

obtenir 785 respostes sobre la intenció de
repetir a la destinació.

En termes generals hi ha una alta incidència en
la

intenció

de

independentment

repetició
de

la

dels

turistes,

procedència.

D'acord amb la decisió de tornar en el futur, els

Per

turistes repetidors són els que tenen un

exemple, en relació amb la repetició futura, les

percentatge més elevat amb un 99%, mentre

persones

d’altres

d’Europa,

són

resta

que els turistes de primera vegada tenen un

major

percentatge del 91%. En termes de repetició en

percentatge de repetició (100%); mentre que

els propers 12 mesos, un 93% dels repetidors
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CONCLUSIONS
L’Aquest estudi ha permès conèixer el perfil del
turista i el seu comportament en la destinació
de Platja d'Aro, enmig d'un context social i
econòmic tan complicat com la pandèmia per
COVID-19. Aquesta informació és especialment
important en el procés de "reactivació turística"
que obliga a les destinacions a planificar i dur a
terme estratègies de comunicació, promoció,
comercialització i distribució del producte
turístic que s'ofereix a la destinació. En aquest
sentit, no només es van considerar les dades
sociodemogràfiques dels turistes, sinó que es va
obtenir
informació
sobre
les
múltiples
característiques dels turistes que visiten Platja
d'Aro, per tal generalitzar el comportament del
turista a la destinació.
Els objectius de l'estudi han estat assolits, ja
que s'ha pogut identificar el perfil de turista de
Platja d'Aro i establir la percepció i el
comportament d'aquest visitant sobre la
destinació en els períodes d’abril a octubre del
2021.
S’ha
de
tenir
en
compte
la
situació
d’excepcionalitat
que
arrosseguen
les
destinacions des del 2020 degut a la
restriccions imposades per part del govern. Per
tant, s’han de considerar en les condicions de
reactivació econòmica en les circumstàncies de
“nova normalitat”. Les dades obtingudes en
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aquest any 2021 tenen especial atenció per
avaluar els resultats de les estratègies de
desenvolupament i gestió de la destinació amb
situacions
excepcionals
i
mesures
extraordinàries. Així com tenir coneixement de
quin és el perfil que ha visitat Platja d’Aro en
aquestes circumstàncies i quin ha estat el
comportament turístic que han portat a terme.
Particularment s'han identificat les principals
característiques del perfil de la demanda
(gènere, procedència, edat, situació laboral i
nivell d'estudis), s'ha obtingut informació sobre
la planificació i característiques de l'estada, amb
l'anàlisi de la durada de l'estada, la familiaritat
amb la destinació, l'organització del grup de
viatge, l'allotjament i el mitjà de transport
utilitzat. Així mateix, s'han identificat les fonts
d'informació utilitzades per conèixer el municipi,
els motius de la visita i el coneixement del
visitant de les activitats que es realitzen. També
s'ha explorat la imatge que el turista té sobre la
destinació, els punts forts i els que es troben a
faltar a Platja d'Aro. També, s'ha pogut conèixer
el nivell de satisfacció amb la destinació, la
intenció de repetició en un futur i el grau de
recomanació de la destinació que fan els
turistes a familiars i coneguts.
Pel que fa al perfil sociodemogràfic de la
demanda a Platja d'Aro, s'ha obtingut que el
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principal mercat de la destinació són els
visitants de Catalunya, amb un 79% del total de
la demanda, que provenen majoritàriament de la
província Girona (33% del total que prové de
Catalunya) i de la província de Barcelona (30%).
A aquest mercat li segueixen els visitants
procedents de França (8%), Països Baixos (3,9%)
i la resta d’Espanya (3,8%). Pel que fa al nivell
d'estudis dels visitants, hi ha un 56% de turistes
amb formació universitària i un 38% amb estudis
secundaris. També s'observa que més de la
meitat dels visitants treballen i la majoria ho fa
per compte aliena (51%). Pel que fa a l'edat, la
mitjana d'edat són 42 anys i les franges de més
freqüents de turistes són els menors de 25 anys
i els de 46 a 55 anys amb un 21% per cadascú.
En relació amb les limitacions dels turistes, es
va observar que el 4% dels visitants té algun
tipus de discapacitat, majoritàriament amb
problemes d’audició.
Amb
referencia
a
la
planificació
i
característiques de l'estada, la mitjana se situa
en els 6,72 dies amb una mediana de 3 dies, és a
dir, almenys la meitat dels turistes s’està 3 o
menys dies. En aquest cas hi ha una alta
incidència d’excursionistes (no pernocten a la
destinació) que representen el 30 % de la
mostra. Així també, una quarta part dels turistes
romanen en una mitjana de 2 a 4 dies (26%),
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mentre que les estades que van de 5 a 7 dies
arriben al 14%. Com a dada interessant, hi ha un
9% de turistes que es queden a Platja d’Aro per
períodes superiors a 30 dies. També s'observa
que les persones de la resta d’Europa, la resta
d’Espanya i els holandesos són els turistes que
romanen més dies en la destinació amb 12,5,
10,9 i 6,6 dies de mitjana, respectivament. Per
contra, no es registren diferencies significatives
quant a la durada mitjana d’estada entre els
turistes de primera vegada i el repetidors.
Gairebé tots els turistes són repetidors (90%) i
un 10% visiten la destinació per primera vegada
durant el període estudiats. Dels turistes que ja
han visitat la destinació, un 72% dels turistes
havien visitat Platja d'Aro 4 o més vegades, amb
el que es denota una destinació amb un alt
nivell de repetició. Pel que fa a la diferència
entre repetidors i no repetidors segons
procedència, s'observa que gairebé la totalitat
dels catalans, el 85% dels alemanys i el 74% dels
holandesos són repetidors de la destinació.
Pel que respecte als acompanyants de viatge, el
turista viatja principalment amb família (54%) i
amb la parella (25%), es destaca que els turistes
que viatgen en família són els catalans,
holandesos i la resta d’Europa. Els turistes que
visiten més amb la parella són la resta d’Europa,
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resta d’Espanya i els holandesos. També és
rellevant que les persones d’altres nacionalitats,
els francesos i alemanys són els que visiten la
destinació més amb amics.
En relació amb l'allotjament, més d’una tercera
part dels turistes tenen segona residència i el
15% s'allotja en cases de familiars i amics. Fent
una comparació per procedències, els turistes
catalans s'allotgen majoritàriament en segones
residències (46%), mentre que els turistes
d’altres nacionalitats s'allotgen en cases de
familiars i amics (71%). Pel que fa als turistes
francesos, alemanys i holandesos, s'allotgen
principalment en hotels de diferents categories,
també cal destacar que un 42% dels alemanys
tenen segona residència a la destinació. Els
holandesos en canvi prefereixen els càmpings
(33%) i les segones residències (36%). Clarament
s'observa com el principal mitjà de transport
usat és el cotxe privat (87%).
El coneixement de les fonts d'informació i els
motius pels quals els turistes visiten Platja d'Aro
permeten tenir una idea dels elements que
influeixen en el procés de decisió del turista, i al
mateix temps permeten obtenir informació útil
per a l'establiment de les estratègies del
màrqueting, especialment per a la creació de
productes turístics.
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Pel que fa a les fonts d'informació utilitzades,
els resultats evidencien la importància de
l'experiència prèvia i la recomanació de familiars
i amics. El fet que l'experiència i la recomanació
siguin les fonts d'informació més utilitzades és
rellevant, per tal de mantenir la satisfacció dels
turistes i complir les seves necessitats de
serveis turístics, amb la consegüent transmissió
de la satisfacció per part de turistes que han
visitat la destinació. Seguidament es troben els
cercadors, la web oficial de Platja d'Aro i les
xarxes socials. En relació amb la informació
d'activitats, el 54% dels turistes no coneixien les
activitats que es realitzen al municipi. Dels
turistes que coneixien les activitats que es duen
a terme, el 33% les ha conegut a través de les
pàgines web i cercadors, el 24% mitjançant la
recomanació i el 10% amb les xarxes socials.
En referència als motius pels quals els visitants
han triat Platja d'Aro, es troba principalment la
platja, el descans i la gastronomia. Per contra,
les motivacions menys recurrents per visitar la
destinació són les raons laborals i el golf. També
s'ha analitzat si els motius per visitar la
destinació són diferents segons la procedència
dels turistes. En aquest context no s'observen
diferències significatives entre procedència per
motius de sol i platja, gastronomia, compres,
natura i descans; és a dir, són els motius més
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importants pels turistes, independentment de la
seva procedència. Pel que fa al motiu de turisme
actiu, és rellevant per a la resta d’Europa, resta
d’Espanya, alemanys i holandesos. L'interès per
la proximitat, és important per al mercat català.
En relació amb conèixer patrimoni, es destaca
entre resta d’Europa i la resta d’Espanya. Tenint
en compte els motius pels turistes repetidors o
de primera vegada, els turistes que van visitar la
destinació per primera vegada tenen un
percentatge més elevat per a la majoria de
motius (per exemple "fer activitats aquàtiques" i
"fer activitats de turisme actiu") que els
repetidors. Pels motius relacionats amb la
gastronomia, preus ajustats, natura i descans, no
s'observen diferències significatives entre
repetidors i turistes de primera visita. Mentre
que les motivacions menys recurrents en les
diferents tipologies de turistes (primera vegada i
repetidors) van ser la pràctica de golf i les raons
laborals.
L'anàlisi de la imatge turística és un element
important per a poder determinar quins són els
atributs que es relacionen amb la destinació
turística, oferint una informació útil per a la
gestió de la destinació, però també de la seva
imatge en termes de promoció turística. En
relació amb les característiques de la imatge de
la destinació, en general les valoracions són
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positives.
Les
característiques
més
ben
valorades són: el clima, les activitats familiars,
les platges, l’accessibilitat i la gastronomia. Pel
que fa a les valoracions més baixes es troben el
servei de transport local i els atractius històrics
i culturals.
En relació amb la imatge que els turistes tenen
de la destinació, s'ha avaluat amb les preguntes:
"Què és el que més li ha agradat de la
destinació?" i "Què ha trobat a faltar a la
destinació?". Pel que fa al que més ha agradat
als turistes, es destaca la platja, la gastronomia i
restaurants, els comerços i botigues i l'ambient.
Així també, les categories que presenten menor
freqüència són la neteja, la proximitat del
visitant i els pobles de proximitat. Per contra,
entre els punts que més s'han trobat a faltar en
la destinació són: la falta d'aparcament (en
referència al fet que hauria d'haver-hi més
pàrquings), la tranquil·litat (molt de soroll als
carrers) i la manca d'oferta en comerços i
restaurants (enfocant-se en la necessitat de
generar activitats de més qualitat). En menor
proporció, els visitants van trobar a faltar els
espais i activitats familiars (en referencia a llocs
enfocats en famílies) i mesures de seguretat
davant COVID-19 (enfocant-se al control
d'aforament i el distanciament social).
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En relació amb la pandèmia COVID-19 es va
preguntar als turistes sobre la seva opinió sobre
les restriccions de l’Avinguda s'Agaró, Avinguda
la Pau i Carrer Miramar; el 80% dels turistes ho
va valorar positivament, mentre que el 20% ho
va valorar negativament. Entre els aspectes
positius més rellevants hi havia l'espai per
caminar i passejar i els carres més àmplis. En
menor proporció hi havia el distanciament
social, el fet que es una bona iniciativa i la
seguretat. En relació amb les respostes
negatives, les categories més importants són els
problemes de circulació de vehicles en carrers
pròxims degut a la preferència de l’ús del cotxe
davant d’altres mecanismes de transport, i
l'aglomeració de persones. En resum, es detecta
que les valoracions més baixes de la imatge
turística estan relacionades amb els punts
negatius que van apuntar els turistes; on es fa
èmfasi en els problemes de mobilitat.
Finalment, s'analitza el grau de satisfacció, la
recomanació i la intenció de repetició dels
visitants. S'observa un elevat grau de satisfacció
amb les expectatives que els turistes tenen
sobre la destinació.
Un indicador que comprova el nivell de
satisfacció
dels
visitants,
és
la
seva
predisposició per repetir la visita a la destinació.
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Per tant, el 98% dels turistes han manifestat
que tenen intenció de tornar en un futur. En el
cas de la intenció de repetició a la destinació en
els propers 12 mesos, el 88% dels turistes
tornaran en un termini inferior a un any. Per la
seva banda, és important considerar que el
nombre de turistes repetidors habituals (amb 4
o més visites) és d'aproximadament 72%. Es
detecta també que hi ha una alta incidència en
la
intenció
de
repetició
dels
turistes,
independentment de la procedència. Les
persones d’altres nacionalitats i la resta
d’Europa, són els que tenen un major
percentatge de repetició; mentre que els
percentatges més baixos presenten els turistes
d’Alemanya i Països Baixos.
Amb referència a la repetició segons familiaritat
de la destinació, hi ha diferències entre
repetidors (el 99% responen que repetiran en un
futur) i turistes de primera vegada (91%). En
relació amb la repetició en els propers 12
mesos, un 93% dels repetidors retornaran a la
destinació en els propers 12 mesos, davant del
40% dels turistes de primera visita. Aquesta
informació és rellevant per a la destinació, ja
que quatre de cada deu turistes que visita Platja
d'Aro per primera vegada, tenen la intenció de
repetir la visita abans d'un any.
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La recomanació de Platja d'Aro per part dels
turistes a amics, familiars i coneguts és alta,
concretament una mitjana de 8,3 punts en una
escala de 0 a 10. Es destaca també que la
majoria de les respostes (49%) han estat
avaluades entre 9 i 10 punts. En relació amb el
grau de recomanació de la destinació segons
procedència, s'observa que gairebé totes les
nacionalitats tenen una puntuació mitjana que
oscil·la entre 8,2 i 8,9, excepte pels turistes de
la resta d'Espanya que tenen un grau de 7,9
punts. Per tant, els resultats determinen que
Platja d'Aro té un bon nivell de recomanació
pels seus visitants, amb una mitjana de 8,3
punts i 3 de cada 4 turistes ho recomanen amb 8
o més punts d’una escala de 10.
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Per
tant,
els
resultats
d'aquest
estudi
contribueixen
a
l'aprofundiment
del
coneixement de la demanda turística de Platja
d'Aro. Aquesta informació permetrà avaluar la
tipologia i comportament de turista que hi ha a
la destinació, amb el propòsit que es puguin
prendre decisions al voltant de la gestió de la
destinació i la millora de la seva imatge turística
enfront dels visitants, a partir de la informació
obtinguda durant el 2021. S’ha identificat el
perfil del turista i s’ha obtingut informació sobre
el seu comportament durant aquest any 2021,
fet que és especialment rellevant avaluar
accions dutes a terme durant el període
analitzat i la possibilitat de prendre decisions en
relació a accions i decisions turístiques futures.
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