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Turisme
a la baixa?

S

i hem de fer cas de les dades
oficials i les declaracions de
gent entesa, sembla que
aquest no ha estat un bon
any turístic ja que tot els paràmetres que s’han fet públics coincideixen a assenyalar que, en
termes generals, ha arribat un ,
menys de turistes que l’any , tot i que
–això ja es diu amb la boca més petita- les
despeses dels visitants s’han incrementat
un ,. Hi ha algú, però, que recordi algun capdavanter d’un negoci turístic afirmant que la temporada li ha anat d’allò
més bé? Justament en aquesta línia de rebaixar una possible eufòria, el president
de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero,
s’ha afanyat a manifestar que les coses no
han acabat de rutllar, la temporada ha estat fluixa i ni tan sols l’agost s’ha comportat com caldria esperar. Hi ha solució? Segons el catedràtic Josep-Francesc Valls,
comença ser hora d’apostar seriosament
per un model turístic de qualitat ja que
per quantitat i preus més barats «tenim
la competència de Turquia, Egipte, Grècia o Tunísia», sense oblidar, és clar, una
certa desactivació del turisme interior
com un efecte col·lateral del procés del
mai acabar i la tendència generalitzada
a l’estalvi d’avui per preveure les incerteses del demà.
Inevitablement, a l’hora de fer balanç
de la temporada turística es tendeix a una
certa dosi de pessimisme pel que fa a les
previsions de futur. Hi ha, però, raons ob-

jectives perquè l’optimisme no prevalgui
per damunt d’unes dades conjunturalment poc favorables? A Girona no tots els
hotels han omplert, però tanmateix avui
gaudim d’una oferta de llits molt més rica
i variada que, per si mateix, ja és un valuós actiu. Anys enrere pràcticament no
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hi havia a la ciutat competència hotelera
però el sector es va despertar, va saber
veure les enormes potencialitats d’un
Barri Vell i uns serveis de primer nivell i
varen decidir apostar-hi amb inversions
de futur.
Darrerament, un d’aquests establiments situat ben a prop de la catedral ha
decidit ampliar comprant una finca al
carrer Alemanys per tal d’adequar-la als
serveis d’hoteleria. Uns privats que aposten decididament per invertir en una ciutat on, lamentablement, troben en l’administració municipal més problemes i
dificultats dels que serien raonables. En
aquest sentit, per una banda és una evidència que molts veïns es queixen d’una
proliferació dels pisos turístics que creixen i s’expandeixen amb facilitat mostrant el seu rebuig amb pancartes als balcons, mentre que per l’altra, comencen a
detectar-se problemes derivats d’una
certa massificació en determinats moments de l’any i en punts concrets del nucli antic que probablement no tinguin
una solució ni fàcil ni ràpida.
El turisme adaptat que de manera reiterada ha estat reclamant insistentment
el president de MIFAS, Albert Carbonell,
brilla avui per la seva absència malgrat
ser un col·lectiu sobre el qual seria bo que
les administracions públiques hi prestessin més atenció. Per acabar-ho d’adobar,
el president de la Federació d'Hostaleria,
Antoni Escudero, també ha manifestat
que s’haurien de restringir les fires i mercats en els quals es poden tastar productes de gastronomia ja que, a parer seu,
aquesta oferta perjudica els establiments
consolidats de restauració. En cas d’acceptar-se aquesta proposta, segurament
alguns dels mercats que se celebren a les
comarques gironines quedarien tocats
de mort. Fires d’artesania, medievals
com els de Besalú o Calonge, dels Indians
a Begur, de la terrissa a Quart i un llarg etcètera, incorporen complements food
truck que són benvinguts i celebrats per
tots els visitants. Penso que és justament
promocionant el tast com millor es pot
fomentar l’hàbit que ens endinsa en el
plaer de les múltiples ofertes gastronòmiques que tenim a casa nostra.

PAREJA DE MASOVEROS
para la provincia de Girona
Necesitamos pareja de masoveros para llevar
las tareas del hogar, mantenimiento y jardinería
en residencia particular.
Buscamos personas responsables
y con experiencia previa imprescindible.
Se ofrece vivienda en la finca y coche.
Salario a convenir y contrato laboral indefinido.
Interesados enviar CV a infocvs2018@gmail.com

Dilluns, 8
d’octubre
GIRONA

Torneig de Dramatúrgia

■ Avui dilluns, a les  del vespre a la
sala La Planeta de Girona, el festival
Temporada Alta dona el tret de sortida
al VIII Torneig de Dramatúrgia. Com
cada any, vuit autors s’enfronten cara
a cara amb textos de quaranta minuts
cadascun i per a dos intèrprets. La
gran final del torneig es disputarà el
pròxim dilluns,  de desembre.

Dimecres, 10
d’octubre
FIGUERES

Parlem de la depressió

■ Aquest dimecres, a les  de la tarda
al Museu del Cinema, nova sessió del
cicle «Cinema i Salut», en aquesta
ocasió dedicat a tractar el tema de la
depressió. L’acte inclou la projecció
del film Perder la razón i una posterior
taula rodona en la qual participaran
professionals de la Xarxa de Salut
Mental i Addiccions de l’Institut
d’Assistència Sanitària.

Divendres, 12
d’octubre
GIRONA

Torna el Girocòmic

■ El sector del còmic i l'entreteniment
tindrà de nou una cita a Girona amb la
celebració del Girocòmic, que se
celebrarà de divendres  a diumenge
 al Palau de Fires de Girona. En
aquesta segona edició, hi haurà una
vintena d'autors reconeguts, alguns de
prestigi internacional.

GIRONA

Dàmaris Gelabert

■Dàmaris Gelabert, la gran estrella de
l’animació infantil del moment, torna
aquest pròxim divendres a l’Auditori de
Girona, en el marc de la programació
de festival Temporada Alta. Gelabert
torna per fer riure i cantar a nenes i
nens amb les seves conegudes cançons.

