
ris, i van recordar que la seva pa-
ralització per part del nou govern
el va deixar sense partides per al
2011, a més de deixar pendents els
pagaments de 2010. 

Una altra inversió aclamada
pels socialistes a les esmenes és la
de construcció del nou hospital
Trueta. Aquest projecte tampoc va

nificades. A més, també reclamen
inversions per a parcs naturals
(sobretot el del Montgrí), un àm-
bit on el diputat Joan Boada asse-
gura que es destinen «zero recur-
sos». Malgrat la crisi, ICV sosté que
«amb una política fiscal adequada»
es poden aconseguir ingressos
per fer front al que reclamen. 

versió que els pressupostos de la
Generalitat per al 2012 preveuen a
les comarques gironines. Boada va
assegurar que els pressupostos
suposaran un fre per a l'economia
del territori i són fruit de la «inca-
pacitat del Govern per gestionar la
crisi».

Per al diputat, els nous pressu-

pulsar una política d'ingressos».
Segons ICV, CiU ha d'implantar un
model «alternatiu» basat en l'e-
quitat fiscal. «És a dir, que qui té
més pagui més», va puntualitzar el
diputat gironí. Les reclamacions
d’ICV també són per al nou hos-
pital Trueta o les comissaries de la
Jonquera i Salt. 

L'Aliança per a l'Excel·lència Tu-
rística, Exceltur, preveu que el PIB
turístic espanyol creixi aquest any
un 0,2 % gràcies al transvasament
de turistes des del Mediterrani
oriental, de manera que aquest
indicador se situï en nivells similars
a 2011, que va tancar amb un crei-
xement del 2,6 %.De tota manera,
Exceltur no situa Catalunya entre
les destinacions espanyoles amb
millors perspectives per aquest
any, que considera que seran  Ca-
nàries i Balears en el segment dels

de vacances. Pel que fa a ciutats,
destaca Madrid, Barcelona, Va-
lència, Màlaga i Sevilla, així com al-
tres zones costaneres gràcies al
«pròsper» turisme de creuers.

Durant la presentació de les
perspectives turístiques de Excel-
tur, el president entrant de l'asso-
ciació, Fernando Conte, va asse-
gurar que amb aquest lleu creixe-
ment el turisme espanyol creixerà
el 2012, per tercer any consecutiu,
més que la mitjana espanyola.   La
previsió per a 2012 preveu, no obs-
tant això, un «deprimit» mercat
domèstic i un d’estranger que es
mantindrà, descomptat l'efecte
que es va produir l'any passat pels
fluxos cedits des dels països com-
petidors del Nord d'Àfrica, en valors
positius però en ritmes «notable-
ment» inferiors a 2011. 

El president sortint de Excel-
tur, Sebastián Escarrer, va lamen-
tar la contracció de la demanda es-
panyola, que s'ha anat accelerant
a mesura que ha avançat l'any, i va
assenyalar que el repunt turístic
dels dos últims anys només ha
ajudat a recuperar part de les pèr-
dues registrades el 2008 i 2009.

Els hotels de costa, el lloguer de
cotxes i els serveis d'oci van tancar
2011 amb millores, mentre que
els hotels urbans i d'interior i el
transport de passatgers van tenir un
resultat negatiu. Els grans grups
d'agències de viatge van registrar xi-
fres moderadament positives.

Per potenciar el sector turístic
l'associació reclamarà incentius
fiscals destinats a projectes soste-
nibles, mesures per millorar la
competitivitat, una comissió in-

terministerial que doni suport al
sector així com una regeneració del
turisme de sol i platja. No obstant
això, i encara que són conscients
que la situació financera no permet
reduir l'IVA turístic, Exceltur espe-
ra que quan l'economia millori es
reverteixi tal tendència.

Crítica a les subvencions

D'altra banda, l'associació va criti-
car les subvencions a les aerolínies
de baix cost i les pressions que re-
ben algunes comunitats autòno-
mes, que segons la seva opinió
són una «aberració» i van en de-
triment d'altres sectors. Catalu-
nya ha tancat fa poc un acord eco-
nòmic amb Ryanair que es tradu-
irà en una ampliació de l’oferta d’a-
questa aerolínia des de l’aeroport
de Girona. 
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Exceltur preveu un lleu creixement turístic el 2012
Aliança per a l’Excel·lència

Turística exlou Catalunya
dels destins amb millors
perspectives aquest any

�

Des de demà fins el 22 de

gener, entitats i empreses

turístiques gironines participen a

Fitur 2012. A l’espai «Costa Bra-

va», el Patronat de Turisme Costa

Brava Girona comparteix ubicació

amb la població de Blanes. Els mu-

nicipis de Lloret de Mar i Girona

ocuparan sengles espais des dels

qual difondran els seus productes.

L’espai «Pirineus de Catalunya»

comptarà amb el material promo-

cional de l’oferta dels Pirineus ca-

talans amb participació de Vall d’en

Bas i Puigcerdà, i el Consell Comar-

cal de la Cerdanya. MADRID |A.S.

�

Entitats gironines
presents a Fitur

s’han mostrat alineats amb l’ex-
ministra de Defensa, Carme Cha-
cón. El fet que Chacón sigui cata-
lana ha decantat la balança al seu
favor. Tot i això, fins ara en la res-
ta de federacions socialistes parteix
com a favorit l’últim candidat del
PSOE a la presidència del Govern,
Alfredo Pérez Rubalcaba.
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