
A MI MANERA

TURISMO SOMOS TODOS

T urismo somos

todos. É tarefa
de todos e o tí-

tulo dunha campaña
levada a cabo pola Fe-
deración Española de
Concellos e Provin- ’.’
cías e posta en marcha
por Exceltur, Alianza para a Excelen-
cia Turística, que pretende concienciar
a nosa sociedade sobre a importancia
social e crematística do asunto dos ve-
raneantes de onte, boxe chamados tu-
ristas.

Aquí nos confins do Norte tamén
temos turistas, e unha parte sustancial
do noso trascurrir e da nosa economía
xira encol da captación e conservación
deses visitantes denostados e anhela-
dos ó mesmo tempo. Aquí tamén o tu-
rismo é clave para a xeración de em-
prego, crecemento da economia local
ademais de asegurar un maior benes-
tare cohesión social; precisamente
por eso é mester que se leña unha
maior implicación das autoridades Io-
cais en favor de potenciar os atracti-
vos turísticos de modo que esas activi-
dades turisticas sigan desempeñando
un papel clave no desenrolo das res-
pectivas economías municipais.

É mester, pois, coidar ó turismo e ó
turista, e que esa implicación alcance
a institucions públicas e privadas, que
teñan capacidade para difundir as
mensaxes de Turismo somos todos. É
tarefa de todos.

Non é suficiente con que unba vez ó
ano se reúnan os allcaldes con esas
cousas que un aínda non sabe bcn pa-
ra que serven e que levan o pomposo

nome de Centros Comarcais para pac-
tar unha ridícula participación en fei-
ras nacionais para que os alcaides de-
an un paseo por Madrid e repartan fo-
lletos e pouco máis. Necesítase a im-
plicación nas decisions do sector, que
en moitos casos son competidores en-
tre si, para que acorden realizar unha

acción conxunta a fa-
vor do sector, e na que
os prescriptores facili-

OTERO REGAL ten o soporte e escapa-
rate de comunicación
a través dos sans esta-
blecementos e equipa-
mentos.

O pistoletazo de saída desta nova
concepción da promoción desta bisba-
rra non se pode retrasar máis no teta-
po, pois corremos o risco de, como ca-
se sempre, chegar tarde, mal e arras-
tro. É necesario que os líderes políti-
cos, si é que aínda temos de eso, pro-
poñan ós seus colegas unha asamblea
para a creación dun patronato de turis-
mo de A Mariña, donde teñan cabida
todos os sectores implicados no mun-
do do turismo (hoteis, restaurantes 
demais hosteleña, empresas deporti-
vas e culturais, sectores como arte-
sanía, comercio, axencias de viaxes,
axencias de aluguer de coches, promo-
tores, constructores...) as que se teñen
que sumar diversos colectivos e admi-
nistracions públicas.

Si esto se levam a cabo serían mi-
les de mariñáns os que conxuntamen-
te estañan potenciando esta iniciativa
cada día en todas esas localidades de
forma conxunta nos meses de verán ̄
tamén en tempada baixa,

Na actualidade o turismo de crema
solar, toalla e praia segue a ser puntei-
ro, pero cada vez son máis os visitan-
tes que se inclinan por coñecer esta
Galicia do Norte, verde e de lenda,
que ofrece aínda un ocio moi diferen-
te a o praieiro. Ternos a alternativa dos
espazos naturais do rural e de peque-
nas vilas mariñeiras e de interior fren-
te a os masificados areais da extensa
costa gallega do Sur, como sucede en
Sanxenxo e outras poboacións limítro-
fes. Aquí ofrecemos un menú vacacio-
nal dominado polos espazos verdes da
natureza agreste e a soedade da mon-
taña e do noso litoral.
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