
Les pernoctacions als hotels gi-
ronins van caure el novembre  un
11,2% respecte al mateix mes de
2010, segons les dades donades a
conèixer ahir per l’Institut Nacio-
nal d’Estadística. El descens es va
produir tant en clients estrangers
com del país. En total, en tots els
hotels gironins van arribar a
273.062 pernoctacions, una xifra
sensiblement inferior a les 307.533
de novembre de 2010.

Les pernoctacions de clients
estrangers van passar de les
164.817 de fa un any a les 144.219
d’aquest novembre, en un des-
cens que percentualment ha sigut
del 12,5%. Pel que fa a les pernoc-
tacions de clients catalans i espa-
nyols, han baixat un 9,8%, ja que
han passat de les 142.716 de fa un
any a les 128.843.

El nombre d’establiments ho-
telers oberts a les comarques de
Girona el mes de novembre va ser
de 395, i van donar feina 3.210 em-
pleats, també segons les dades de
l’INE.

Entre tots aquests hotels oferien

un total de 30.218 places d’allotja-
ment, de les quals se’n van ocupar
un escàs 30%.

Encara que el percentatge de
descens sigui prou important, en
números absoluts no representa-
rà gran cosa en fer el balanç anu-
al, ja que novembre és un dels me-
sos amb menys ocupació turística.
Tanmateix, el descens es relacio-
na amb tota seguretat amb el de
vols a l’aeroport de Girona, que el
mateix mes de novembre va baixar
la seva activitat en més d’un 50%.

Augmenten a l’Estat
El descens en les pernoctacions
hoteleres a les comarques de Gi-
rona contrasta amb el resultat de
novembre al total de l’estat, que tot
i que de forma molt leu, va ser po-
sitiu. Així, les pernoctacions ho-
teleres van augmentar un 1,7 % de-
promig als hotels espanyols el no-
vembre, respecte al mateix mes de
2010, fins arribar a 14,6 milions, re-
colzades sobre tot en el turisme es-
tranger.

Les pernoctacions de clients
nacionals van caure un 3,8 %,
mentre que les d’estrangers van
augmentar un 6,2 %.

Per països, els viatgers proce-
dents d'Alemanya i Regne Unit
van realitzar més de quatre milions
d'estades el novembre, amb in-
crements del 8,2 % en el cas d'A-

lemanya i del 2,2 % a Regne Unit.
Les pernoctacions dels viatgers
procedents de França, Suècia i
Itàlia (els següents mercats emis-
sors) van registrar uns creixements
interanuals de l'1,3 %, del 15,1 % i
el 0,8 %, respectivament.

El principal destí elegit pels es-
trtangers va ser Canàries, amb un
augment de l'11,8 %, mentre que
els espanyols van elegir sobretot
Andalusia, València i Madrid.

Canàries va ser també la co-
munitat autònoma amb el major
grau d'ocupació per places du-
rant el mes de novembre (72,2
%), seguida de Madrid (48,4 %) i de
les Balears (47,1 %).

Quant a la mitjana d'estada, va
créixer un 2,5 % i es va situar en 3
nits per viatger, mentre que els pre-
us, mesurats amb l'Índex de Pre-
us Hotelers (IPH), van caure un
0,3%. En aquest sentit, els preus
van descendir en totes les catego-
ries d'hotels a excepció dels esta-
bliments de quatre estrelles, on van
augmentar un 1,1 %.

No obstant això, la facturació per
habitació ocupada es va situar en
69 euros de mitjana, 0,3 euros
més que fa un any, i l'ingrés per ha-
bitació disponible, condicionat
per l'ocupació registrada en els
establiments hotelers, va assolir els
33,9 euros, també 0,3 euros més
que el novembre de 2010.
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Baixen un 11% al novembre les
pernoctacions a hotels gironins
La caiguda es relaciona

amb el descens d’activitat a
l’aeroport, que va ser del
54% en el mateix període
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VAQUES MAGRES Que la Generalitat no neda en l’abundància és un fet conegut, admès fins i tot pels seus responsables econòmics. Per si
en calien més proves, segons ha confirmat Diari de Girona de diverses fonts, el conseller Mena es va dirigir als representants del sector
turístic que se li estaven queixant de la implantació de la taxa, dient que era necessària si volien que es pagués l’acordat a l’aerolínia Ryanair

�

Davant les reticències que el
sector turístic gironí va  mostrar  a
la creació d’una taxa turística, el
conseller Mena va ser molt clar:
vosaltres mateixos, però si no hi ha
taxa turística difícilment hi haurà
diners per pagar Ryanair. Paraula
amunt, paraula avall, així va ser la
conversa que va mantenir el con-
seller d’Empresa i Ocupació amb
els representants del sector gironí,
segons ha confirmat Diari de Gi-
rona de tres fons diferents. La re-
unió va tenir lloc a Barcelona fa uns
deu dies. Amenaces? Xantatge?
Cap d’aquestes expressions va sor-
tir en la trobada, i potser simple-
ment era posar sobre la taula una
realitat: que el Govern no té diners.
Una de les persones que assistien
a la reunió, preguntada sobre si es
va prendre com a amenaça les
pareules del conseller, va dir sim-
plement: «Suposo que allà cadas-
cú s’ho va agafar de la manera que

va voler, i és igual si era una ame-
naça, una advertència o el reflex
d’una situació, el cas és que ens
trobem així».

Des del Patronat de Turisme
de Girona, tot i que van admetre
que en algun moment de la reunió
«algú va fer un comentari en
aquest sentit», van assegurar que
el contracte amb Ryanair no peri-
lla de cap manera –«està total-
ment tancat»– es tiri endavant la
taxa o  s’hi repensi el Govern a l’ho-
ra d’aplicar-la.

De tota manera, vincular la taxa
al pagamant del contracte amb
Ryanair  perquè romangui a Giro-
na no seria distorsionar el sentit
d’aquella.  Cal recordar que des del
Govern s’ha assegurat que els di-
ners recaptats amb la taxa per
pernoctació es destinaran a pro-
moció turística, i sobre el paper els
diners que rebrà Ryanair per no
moure’s de Girona seran precisa-
ment per fer promoció de la des-

tinació turística.

Reunions amb Mas
Tanmateix no sembla que el sec-
tor turístic es conformi amb l’a-
nunci de la implantació de la taxa,
i al president Artur mas se li acu-
mulen reunions amb diferents re-
presentants. Dijous a la nit el Con-
sell d’Administració del Patronat de
Turisme Costa Brava Girona va
oposar-se unànimement a l’apli-
cació d’aquest tribut, en entendre
que és una «mesura poc treballa-
da i perjudicial per als interessos
generals de l’economia gironina».

En la mateixa reunió, presidida
per Jaume Torramadé, president
de la Diputació de Girona i del Pa-
tronat de Turisme, es va acordar
sol·licitar una reunió amb el pre-
sident de la Generalitat, i els con-
sellers competents en matèria de
turisme i economia, per demanar
treballar activament en les nego-
ciacions i cerca de solucions rela-

cionades amb l’aplicació de la
nova taxa.

Torramadé (de CiU com el go-
vern de la Generalitat), va mani-
festar que «des del Patronat de Tu-
risme som sensibles a la preocu-
pació i malestar que ha generat en-
tre el món empresarial turístic gi-
roní l’anunci del Govern de Cata-
lunya en relació amb la creació de
la taxa turística a Catalunya: farem
tot el que sigui al nostre abast per
defensar els interessos de la nos-
tra indústria turística, amb diàleg
i compartint el principi general de
lluita contra la crisi».

No serà l’única reunió a la qual
haurà d’assistir el president cata-
là pel mateix motiu. El dia 5 de ge-
ner –poc abans que circuli la ca-
valcada dels Tres Reis– en tindrà
una altra, segurament menys amis-
tosa, amb el «nucli dur» de la in-
dústria turística catalana: repre-
sentants de les quatre federacions
d’hostaleria, dels càmpings i dels

apartaments de lloguer. Segons
ha pogut saber també Diari de
Girona, no es descarta, si la taxa es
vincula a futura promoció turísti-
ca, que plantegin al president re-
nunciar a cap promoció.

Més manifestos en contra
Ahir, la societat per a l'excel·lència
turística, Exceltur, i la Confedera-
ció Espanyola d'Hotels (CEHAT),
van rebutjarla imposició d’una
taxa turística que gravi els allotja-
ments reglats, i sol·liciten que no
es porti a efecte. Les dues asso-
ciacions, en dos comunicats dire-
fents, qualifiquen d'«injusta i dis-
criminatòria» aquesta taxa i re-
corden com va ser de «desgra-
ciat» en el seu moment l'aplicació
de l'anomenada «ecotaxa» a Ba-
lears.  Per a Exceltur, aquesta ex-
periència va demostrar en el seu
moment que es van generar efec-
tes altament desfavorables per al
conjunt de l'activitat turística.
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El Govern parla clar al sector turístic: o
s’aplica la taxa o no es pot pagar Ryanair
El conseller Mena va vincular el contracte amb l’aerolínia a la recaptació de diner amb el nou tribut turístic�
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