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Valoració de les dades d’ocupació i altres serveis turístics a Ripoll 

Percentatge d’ocupació als allotjaments de Ripoll 

Pels allotjaments no ha estat gens fàcil encarar aquest estiu, ple d’incerteses i poca 

previsió, fins a últim moment, els nostres visitants i turistes no han fet reserves en ferm. 

La mostra la tenim al mes de juliol que va costar arrencar, però es va anar animant cap 

a finals d’aquest mateix mes, arribant al mes d’agost amb una ocupació general entre el 

80 i el 100%.  

Una altra dada a tenir en compte és que les segones residències han estat ocupades 

durant aquest estiu, aquest públic és molt coneixedor de la comarca i no han passat pels 

punts d’informació turística, la qual cosa es fa difícil poder valorar amb exactitud.  

ALLOTJAMENTS JULIOL AGOST 

LA TROBADA HOTEL 29% 73% 

LA SOLANA DEL TER 75% 80% 

MAS EL CUBELL  90% 

HUT- Trinitat, 33 81% 94% 

HUT- Ribes, 77 25% 99% 

HUT- Can Salvans   
MAS ISOLES   
MAS EL MIR 75% 100% 

LA CASANOVA DE BAIX  80% 

CASTELL DE LLAÉS 34% 69% 

EL BRESSOL   
VILA GRAUGÉS  81% 

HOSTAL LA SERRA DE LLAÉS  80% 
 

 Més destacat: 

 

 Ocupació en allotjaments entre el 80 i el 100% al mes d’agost 

 Reserves d’última hora 

 Usuaris majoritàriament del territori català 

 Utilització de les segones residències 

 Visites guiades entre el 70 i el 90% d’ocupació  

 Turisme de proximitat: un 88% del territori català 

 Edats majoritàriament de 46 a 64 anys 

 Grups familiars i parelles 

 El recurs més demanat a l’oficina de turisme ha estat el Conjunt Monàstic 

 La consulta més demandada per telèfon els 7 gorgs de Campdevànol i la 

possibilitat del bany a gorgues o rieres 
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Visites guiades programades: 

Les visites guiades programades al Conjunt Monàstic han estat tot un èxit aquest any.  

Entre els mesos de Juliol i Agost s’han ofert als nostres visitants 87 visites guiades i se’ls 

hi ha fet la visita a 1.342 persones, això representa un 77% de les visites complertes amb 

grups de màxim 20 persones. 

En el cas de la visita temàtica d’estiu “El Monestir en Temps de Pandèmia” també ha 

rebut molt bona acceptació, es va haver de prorrogar un dia més del previst per poder 

atendre a les persones que estaven en llista d’espera. 

Es van fer un total de 5 visites guiades amb un total de 79 persones, això representa un 

79% de les visites complertes amb grups de màxim 20 persones.  

Museu Etnogràfic, Scriptorium i Farga també estan molt satisfets del resultat, tenint en 

compte que aquest és el primer any que fan les ventes on-line, això els hi ha permès 

poder controlar el tema d’aforament límit, saber amb certa previsió el nombre de 

persones que estaven interessades i no haver de treballar amb diners en efectiu, entre 

d’altres coses. 
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 VISITES GUIADES JULIOL AGOST TOTAL  % 

Conjunt Monàstic 445 897 1342 77% 

Temps de Pandèmia 24 55 79 79% 

 

 

 

Scriptòrium 90% 

Farga Palau 71% 

Museu Etnogràfic 50% 
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TRENET Adults Nens 5-12 Menors 5 TOTALS % 

JULIOL 530 182 201 913 25% 

AGOST 1122 431 382 1935 58% 

TOTAL        2848   
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Consultes a l’Oficina de Turisme, valors absoluts   
 

  Juliol Agost 

2019 4234 9105 

2020 3076 6666 

Variació -0,38% -0,37% 
 

 

Tal i com es fa palès en aquestes dades i gràfic, el mes d’agost ha seguit essent el mes 

d’estiu amb major afluència de visitants a l’Oficina de Turisme, amb una xifra de visitants 

un xic major del doble que el mes de juliol.  

Si comparem el nombre de visitants d’aquest estiu amb l’estiu de l’any passat, es pot 

apreciar un descens important de visitants, degut al fenomen global de la pandèmia de 

la COVID-19, tanmateix, aquesta davallada de visitants, si la comparem amb altres 

destinacions turístiques de Catalunya amb tradició d’un turisme més massificat (zones 

costaneres o la ciutat de Barcelona) cal esmentar que ha estat més atenuada per 

diversos factors: s’ha primat el turisme de proximitat, el qual ja ha estat habitualment 

majoritari a Ripoll, amb una majoria d’afluència de visitants procedents de Catalunya; 

la realitat geogràfica de Ripoll, en una zona poc poblada, amb naturalesa, espais 

oberts i tranquil·litat que ofereix una sensació de major seguretat enfront la COVID-19 

als ulls dels visitants en comparació amb altres llocs més poblats i més massificats. 
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Consultes segons procedència 
 

Procedència Juliol 2020 Agost 2020 
 

TOTAL 

Catalunya 2331 5700 8031 

Espanya 275 397 672 

França 107 134 241 

Regne Unit 4 9 13 

Alemanya 10 12 22 

Itàlia 13 5 18 

Unió Europea 44 41 85 

Amèrica 6 8 14 

Àsia 1 5 6 

Altres 0 0 0 
 

La procedència majoritària dels visitants que han realitzat consultes a l’Oficina de 

Turisme durant els mesos de juliol i agost d’enguany ha estat majoritàriament catalana, 

pràcticament 9 de cada 10 visitants han vingut de Catalunya, amb un 88% del total de 

visitants, dels quals en gran majoria procedents de Barcelona i a la seva Àrea 

Metropolitana. Els segueixen de molt lluny en segona posició els visitants procedents de 

la resta de l’estat espanyol, amb un 7% del total de visitants, en gran mesura de tres 

zones: Madrid, País Basc i el País Valencià. Seguidament, es troben els visitants que han 

vingut de França, arribant al 3% del total de visitants i a continuació s’hi troben els 

visitants procedents d’altres països europeus, conformant un 1% del total de visitants, 

majoritàriament de països com Alemanya, Holanda, Bèlgica i Itàlia. En darrer lloc, pel 

que fa a altres tipus de procedències més llunyanes geogràficament com el continent 

americà, Àsia i d’altres, hem rebut a l’oficina de turisme un nombre molt escàs d’aquesta 

tipologia de visitants sense assolit cada un d’ells l’1% del total de visitants. 

La procedència majoritària dels visitants a l’Oficina de Turisme durant tots els estius ha 

estat catalana, assolint entre un 60 i un 70% del total de visitants. En canvi, aquest estiu 

degut a la pandèmia de la COVID-19 la tendència ha estat de prioritzar el turisme de 

proximitat, fet que s’ha traduït en aquest estiu a rebre un percentatge major de visitants 

procedents de Catalunya (88%) i en canvi a un descens percentual de visitants 

procedents de la resta de l’estat espanyol i de l’estranger. 
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Consultes per edats:  

Resultats per grups d’edat Total consultes Percentatge 

Valors sense informar 260 7,81% 

Menors de 18 anys 4 0,12% 

18-29 anys 96 2,88% 

30-44 anys 524 15,74% 

45-64 anys 2004 60,20% 

Majors de 65 anys 441 13,25% 

 
 
Com es pot apreciar en els gràfics, el perfil d’edat del visitants a l’Oficina de Turisme de 
Ripoll ha estat el segment d’edat comprès entre els 44 i 65 anys, conformant més de la 
meitat del total de visitants (60%). La majoria d’aquest perfil de visitants venien amb 
família o amb parella i amb menor mesura grups d’amics. El segon segment per edat de 
visitants tenen entre 30 i 44 anys, també majoritàriament famílies o parelles, seguits de 
molt aprop i en tercera posició pel segment d’edat de majors de 65 anys, també essent 
majoritàriament parelles o famílies. Per contra, els visitants menors de 30 anys han 
constituït una porció molt escassa de visitants (3%). 
 
 
 
 
 

Consultes per procedència Oficina de Turisme Estiu 2020

Catalunya Espanya França Regne Unit Alemanya

Itàlia Unió Europea Amèrica Àsia Altres
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Resultats amb qui viatgeu: 

 Total consultes Percentatge 

Sol 307 9,22% 

Parella 1426 42,84% 

Família 1209 36,32% 

Amics 383 11,5% 

Grup Organitzat 1 0,03% 

D’altres 3 0,09% 
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Consultes  segons  punts d’interès: 
 

 Total consultes Percentatge 

Activitats amb nens 312 5,12% 

Agenda d’activitats 166 2,72% 

Conjunt monàstic 2404 39,44% 

Excursions comarca Ripollès 296 5,86% 

Farga Palau 44 0,72% 

Guia de serveis (allotjament/ restauració) 32 0,52% 

Informació comarca Ripollès 370 6,07% 

Informació d’altres comarques 43 0,71% 

Museu Etnogràfic 340 5,58% 

Patrimoni general de Ripoll 1388 22,77% 

Plànol urbà 222 3,64% 

Recorreguts urbans 65 1,07% 

Romànic 9 0,15% 

Ruta del Ferro (Vies Verdes) 93 1,53% 

Rutes BTT 35 0,57% 

Scriptòrium 53 0,87% 

Senders locals 117 1,92% 

Terra de Comtes i Abats 5 0,08% 

Vall de Núria 102 1,67% 

 
 
Referent al tipus de consultes realitzades pels visitants a l’Oficina de Turisme durant 
aquest estiu, pràcticament 4 de cada 10 ha estat per visitar el Conjunt Monàstic o bé 
demanar informació d’aquest espai (horaris, preus, visites,...). Seguidament, la següent 
consulta, demanada per gairebé 1 de cada 4 visitants ha estat informació sobre Ripoll 
(què visitar, activitats, etc...). Ja en menor mesura, trobem altres tipus de consulta 
registrades amb un percentatge d’entre 5 i 6% que han estat les activitats amb nens, 
informació de la comarca del Ripollès i senderisme per aquesta àrea així com el Museu 
Etnogràfic. La resta de tipologies de consultes han obtingut un percentatge menor del 
5%.  
Com a conclusió, es pot afirmar que el Monestir de Ripoll segueix sent el principal reclam 
turístic de la població però que també existeix un interès creixent per part dels visitants 
en conèixer altres atractius turístics de la nostra vila, a part de la informació del voltant 
(comarca, etc...) 
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