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Galicia foi “claramente a gañadora” 
do ranking do 2010 polo tirón do 
Xacobeo, dentro dos destinos vaca-
cionais. Díxoo o vicepresidente exe-
cutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, 
quen explicou tamén que a activida-
de turística pechou o 2010 en Espa-
ña cun aumento do 1%, fronte á caí-
da do 8,3% coa cal pechou 2009, “o 
peor ano da década”. A Alianza pa-
ra a Excelencia Turística (Exceltur) 
tamén advertiu de que este rebote 
do sector de case dez puntos por en-
cima dos niveis do 2007 está aínda 
“moi lonxe” de poder anticipar un-
ha clara recuperación. 

A pesar deste “rebote positivo”, 
o sector acumula unhas perdas de 
8.000 millóns de euros reais, des-
contada a inflación, tras a brecha 
aberta nos dous últimos anos. 

En rolda de prensa para facer ba-
lance do exercicio 2010, o presiden-
te de Exceltur e vicepresidente de 
Sol Meliá, Sebastián Escarrer, des-
tacou que estas cifras reflicten cla-
ramente “un cambio de tendencia”, 
en comparación co ano anterior, “o 
peor da historia da democracia” pa-
ra o turismo. O 68% dos empresa-
rios turísticos xa melloraron os seus 
resultados, pero aínda hai un 32% 
que non logrou melloras. 

A recuperación do turismo busi-
ness beneficiou as grandes cidades 
como Madrid e Barcelona, fronte ós 
destinos de praia cun crecemento 
do 2%, que seguen perdendo cota 
de mercado, fronte a destinos com-
petidores de España como Exipto 
(+18%), Marrocos (+14,8) e Tur-
quía (+6%), só por diante de Tuni-
sia (-0,9%) e Chipre (1,8%).  O gran 
prexudicado é o turismo de interior 
e rural que, salvo Galicia e País Vas-
co, perdeu turistas que optaron por 
destinos do litoral e de sol e praia an-
te “ofertas imbatibles”.

De cara ó 2011, Exceltur prevé un 
crecemento do sector turístico do 1%, 
o cal suporía reducir nun punto a caí-
da sufrida nos últimos dous anos, co 
cal volvería comportarse por segundo 
ano consecutivo mellor que a econo-
mía española (-0,6%, segundo analis-
tas). “Non é unha mala noticia, pero 
con este crecemento non se xera em-
prego, nin se anticipa a consolidación 
da recuperación”, apuntou Zoreda, 
quen dixo que colocaría o sector seis 
puntos por baixo dos niveis do 2007, 
“aínda con moitos miles de millóns de 
euros por recuperar”..

Dende a esquerda, o alcalde de Palas de Rei, Fernando Pensado, e os conselleiros Alfonso Rueda e Roberto Varela

XUNTA

O tirón do Xacobeo fixo de Galicia 
a comunidade “gañadora” no 2010

EXCELTUR  Segundo os datos publicados onte polo ‘lobby’ do sector, a autonomía comportouse 
mellor que o conxunto do Estado, onde a actividade medrou un 1%  Os resultados non foron bos 
para as empresas galegas só polos visitantes internacionais, senón na modalidade interior e do rural  

O crecemento para o 2011 
será similar, co cal aínda 
se tardará en chegar ata 
os parámetros dos anos 
anteriores á crise

Europa Press . Santiago

Turismo Sucesos

Os voluntarios prestaron 
150.000 servizos no Xacobeo

PROTECCIÓN CIVIL  Os conselleiros Rueda e Varela agradeceron o seu 
traballo en Palas de Rei, onde se localiza unha das “máis activas” agrupacións

Os 1.000 voluntarios de Protección 
Civil que no ano 2010 se dedicaron 
a atender as incidencias relaciona-
das cos peregrinos realizaron un to-
tal de 150.000 intervencións duran-
te o Xacobeo. Así o explicou onte o 
conselleiro de Presidencia, Alfonso 
Rueda, durante o acto de entrega 
dun coche de urxencias ó Conce-
llo de Palas de Rei (Lugo), ó cal ta-
mén asistiron o alcalde Fernando 
Pensado, e o conselleiro de Cultu-
ra, Roberto Varela. Basicamente, tal 
e como concretou Alfonso Rueda, 
isto supón “máis de 400 interven-
cións diarias” que van desde aten-

der a xente que se quería orientar”, 
a ocuparse de pequenas feridas ou 
desprazamentos cando foron nece-
sarios. “É dicir, todas as pequenas 
atencións que no seu conxunto su-
puxeron que a xente que viña aquí, 
cando necesitou a axuda dun vo-
luntario a tivo sen ningún problema 
e inmediatamente”, indicou Rueda. 
 Neste sentido, o conselleiro de 
Presidencia aproveitou a ocasión 
para “agradecer” o traballo deste 
colectivo e erixiu a “agrupación” de 
Palas de Rei como unha “das máis 
activas” neste ámbito. Pola súa ban-
da, o conselleiro de Cultura, Rober-

to Varela, coincidiu en mostrarlle o 
seu agradecemento a “todo o cor-
po de voluntariado que fixo posible 
que o Camiño de Santiago funcio-
nase mellor”, á vez que recordou 
que o número de peregrinos “ba-
teu todos os records históricos”. En 
canto ó número de visitantes, Vare-
la confiou en que os datos finais su-
peren “amplamente” os 9,2 millóns 
de persoas. Unha vez terminado o 
Ano Santo, Varela sinalou que aín-
da é “moi pronto” para facer unha 
valoración, aínda que se confesou 
“esperanzado” polo “efecto” do Xa-
cobeo. 

FEIRA INTERNACIONAL

Arousa presenta en Fitur o  proxecto 
de destino adaptado a invidentes
A caseta de Turgalicia na Feira In-
ternacional de Turismo Fitur 2011 
acollerá hoxe a presentación do 
primeiro destino turístico integral 
para invidentes de España a cargo 
da Mancomunidade Arousa-Zona 
Norte. Así, esta entidade (integrada 
polos municipios de Boiro, Rianxo, 
Ribeira e A Pobra do Caramiñal) 
ofreceralles ós turistas paquetes de 

aloxamento en casas rurais, bonos 
gastronómicos e actividades de le-
cer adaptadas para invidentes. Na 
presentación, que terá lguar a par-
tir das 18.00 horas, poderá verse 
parte do vídeo da experiencia pilo-
to do paquete, realizada en decem-
bro con expertos en turismo accesi-
ble e xornalistas especializados de 
toda España.

O primeiro tenente de alcalde 
da Coruña, Henrique Tello, cua-
lificou de “bo” o ano 2010, des-
pois de que a cidade superase o 
millón e medio de visitantes por 
primeira vez na súa historia, cun 
incremento nun 7,25% do nú-
mero de visitantes respecto do 
2009, e un volume de negocio 
uns 200 millóns de euros.

A Coruña pasa 
de 1.500.000

VISITAS

“Bárbaros ó 
volante”, ata 
210 km/hora
A Garda Civil de Tráfico inter-
ceptou tres condutores que fo-
ron sorprendidos en controis de 
radar cando circulaban a 171, 
200 e 210 quilómetros por ho-
ra en zonas limitadas a 50, 70 e 
80 km/h, respectivamente. Os 
infractores circulaban por estra-
das da Coruña, Lugo e Ponteve-
dra, dous deles en senllas moto-
cicletas e o outro nun turismo. 
Ós tres impútaselles un delito 
contra a seguridade viaria. Na 
Agrupación de Tráfico en Gali-
cia cualificaron estes condutores 
de “bárbaros ó volante”.  E.P.

Atopan un cadáver 
na ribeira do río 
Miño en Ourense
A Policía Científica trata de iden-
tificar un cadáver atopado na zo-
na de Outariz xunto ó río Miño 
en Ourense. As forzas de segu-
ridade investigan se se trata do 
home que permanecía desapa-
recido desde o 6 de xaneiro tras 
precipitarse á auga. Onte con-
tinuaba o operativo de procura 
do home desaparecido desde o 
Día de Reis, cando o viron tirar-
se ó río desde a Ponte Romana 
de Ourense, e sobre as 11.50 ho-
ras Protección Civil indicou que 
atoparan un corpo.  E.P.

Cinco anos por 
atacar un veciño 
cunha machada
A Audiencia Provincial de Ponte-
vedra deixou sentenciado un ca-
so de tentativa de homicidio oco-
rrido o pasado 4 de xullo do ano 
2009, sobre as 02.30 horas no Bar 
Solla, situado nas inmediacións 
do concello de Meaño (Ponteve-
dra), despois de que o acusado de 
intentar matar un veciño cunha 
machada aceptase unha condena 
de cinco anos de prisión. O proce-
sado pagou xa 5.000 euros, pero 
aínda terá que aboar anualmente 
mil euros máis ata saldar a indem-
nización.  E.P.

Detido tras quedar  
atrapado no súper 
onde fora roubar
A Policía Nacional de Ourense de-
tivo un individuo de 34 anos e na-
tural da cidade por un roubo con 
forza nun supermercado no cal 
quedou encerrado. Os feitos oco-
rreron entre as 21.45 e as 22.05 do 
luns nun supermercado na Aveni-
da de Zamora. Cando procedían 
ó peche, unha empregada notou 
a falta da súa carteira e o teléfono 
móbil que tiña no despacho, mo-
mento no cal escoitou un ruído 
que procedía do almacén, onde 
quedara atrapado o ladrón, deti-
do despois pola Policía.  E.P.
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