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LES PREVISIONS DE VACANCES

El sector turístic preveu una
Setmana Santa de rècord

Dosde cada tres empresaris turís-
tics catalans confienque els bene-
ficis augmentin aquesta Setmana
Santa. La Generalitat ja parla
d’una temporada turísticade “mà-
ximshistòrics”.

passat, mentre que un 34,5% de-
fensen que els turistes gastaran
menys. Els empresaris catalans
són delsmés optimistes de l’Estat,
nomésperdarreredels canaris, els
balears i els andalusos. El balanç
positiu s’explicaria, segons Excel-
tur, perquè hi haurà més turistes
estrangers redireccionats des del
nord d’Àfrica, perquè la Setmana
Santa és tard i fa més bon temps i
perquè alguns compraran a última
hora per l’amenaça de vaga dels
treballadors d’Aena.

Primer trimestre

Pel que fa a les vendes del sector de
l’allotjament durant el primer tri-
mestre del 2011, segons un 46,6%
dels empresaris han augmentat,
mentre que un 33,9% diuen que
s’hanmantingut i un 19,5%assegu-
renquehancaigut.Pelque faalsbe-
neficis,un30,5%expliquenquehan
crescut, un 44,3% diuen que s’han

mantingut iun25,3%lamentenque
han empitjorat. Les Canàries, fins
ara amb un 89%, ha centralitzat el
creixement del turisme. Madrid,
Barcelona i València són les ciutats
quemés hanmillorat.

L’augment del turisme que re-
flecteix les dadesdels últimsmesos
podria incitar els empresaris a ofe-
rir nous productes, i això repartiria
els guanys entremés empreses i di-
ficultaria una recuperació real de
les empreses actuals. Per aquest
motiu el president d’Hotels Barce-
ló, Simó Pere Barceló, va demanar
ahir que s’eviti el creixement de
l’oferta turística espanyola finsque
no s’hagi aconseguit ocupació esta-
ble al sector, la recuperació de l’es-
tacionalitat, lamillorade l’ocupació
i la recuperació de la rendibilitat. I
és que l’ocupació mitjana dels ho-
tels s’ha reduït durant els últims
anys d’un 57% a menys d’un 50%,
segons dades d’Exceltur.e

MIQUEL CODOLAR

MADRID. Els conflictes del nord
d’Àfrica són el principal motiu de
l’optimisme dels empresaris turís-
tics. El conseller d’Empresa i Ocu-
pació,FrancescXavierMena,vadir
ahirque lesperspectivesturístiques
són molt favorables i va preveure
“màxims històrics”, tant durant la
SetmanaSanta coma l’estiu. La pa-
tronal Exceltur va corregir a l’alça
les previsions de creixement del
sectorperaaquestany.Araesperen
quenocreixinomésun1%, comha-
vien dit al gener, sinó que confien
que s’arribarà a un 2,2%. Sembla
contradictori fer aquest anunci
quan el govern espanyol fa pocs di-
es que va dir que hi hauriamés atur
imenys PIB del que havia previst.

Però el sector turístic està con-
vençutqueéselque tira capamunt.
Elprimer trimestred’aquestanyha
registrat un repunt d’un 2,4%. En-
questats sobre com veuen aquesta
Setmana Santa, un 65,5% dels em-
presaris catalans del sector diuen
queels beneficis augmentaran res-
pecte al mateix període de l’any

Que aquest any la Setmana Santa siguimés tard afavorirà l’afluència
de visitants als destins de platja. PERE TORDERA

Dos de cada tres empresaris confien a augmentar els beneficis

Homogeneïtzar el turisme de sol i platja

La patronal de les grans empreses
turístiques espanyoles va aprofi-
tar la presentació de les dades per
exigir al president espanyol, José
LuisRodríguezZapatero, que con-
voqui els representants del sector
i els presidents de les autonomies
aunacimeraper tractard’unama-
nera “urgent i real” la remodelació
dels destins de sol i platja, que su-
posen un 70% de l’oferta. Fa set-
manes que el Consell Espanyol de
Turisme, que integra autonomies,
ajuntaments, empresaris i agents
socials, ha iniciat una ofensiva per
aconseguir una homogeneïtzació
del marc legal relatiu als establi-
ments turístics per a tot l’Estat. És
el denominat Pla Turisme Litoral

SegleXXI. Faquinzedies que es va
formalitzar l’acord, però no serà
fins després de les pròximes elec-
cions que es posaran a treballar
per aconseguir totes les firmes de
les autonomies. Entre altres as-
pectes pretenenunificar legislaci-
ons, aprofitarmillor els recursos ja
existents imillorar la formació i la
coordinacióen lapromoció.Elpre-
sident d’Exceltur, Sebastián Es-
carrer, va defensar que és una
“oportunitat única”per reposicio-
nar l’oferta espanyola i convertir
el turisme en el “gran rescatador”
de l’ocupació. Va afegir que la re-
novació d’aquestes zones pot ser
una oportunitat per al sector de la
construcció.

incendi ambonze ferits
edifici abandonat indigna
veïns de la Barceloneta

Immoblepolèmic

clamveïnal
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matinada
d’acumular anys en estat d’abandonament i
veïnals, l’immoble del número 19 del carrer
Mallol, a la Barceloneta, va ser lamatinada

d’un nou ensurt: un incendi, declarat
pocsminuts per a les cinc de lamatina-

afectar les sis plantes de la finca i va ferir les
que en aquell moment l’ocupaven de
unade les quals ambpronòstic greuper

del cos. Noés, però, el primer foc que
Els veïns recorden, per exemple, que fa

altre petit incendi, que va començar
matalassos que tapaven les entrades del pri-

requerir la intervenció dels bombers.
d’incidències, entre les quals hi ha un homici-

anys, és llarga.

la llei de costes
buida des de fa nou anys i és propietat de

SL, que ha declinat fer declaracions
d’abandonament en què es troba. La

engegar les obres de rehabilitació projec-
espai sense la llicència pertinent, que

oficialment denegada el 2005 perquè es tracta-
que, en aquellmoment, estava afectada

costes. Això va deixar les obres ens sus-
que s’hi havia instal·lat va continuar
façana fins que l’Ajuntament va instar

retirar-la. Des de llavors, els problemes
com reiteren els veïns, perquè l’edifi-
El consistori, per la sevabanda, assegu-

garanteix la seguretat i que insta la propietat
incidències que s’hi van detectant.

apunta a l’Ajuntament
l’evidència d’un nou episodi de conflictivitat

de la Barceloneta, la Síndica de Greu-
Barcelona, Maria Assumpció Vilà, va defensar

recordar que fa un any i mig ja va va-
l’Ajuntament no havia “actuat amb la diligèn-

aquest cas. Ahir, Vilà anunciava una in-
fins a la solució del conflicte. L’immo-

afectat de la llei de costes, però fonts del
Ciutat Vella apunten que estan pendents

d’Economia i Hisenda els autoritzi a ac-
podria desencallar la situació de l’edi-

termini. La regidora Assumpta Escarp va re-
es reiterarà a la propietat la necessitat
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