
E
sperem la compareixen
d’altres convocats per e
tendre l’enfonsament de
Caixa de Catalunya (m

les de Manresa i Tarragona, que n
s’oblidi), l’última denominació de
qual és Catalunya Banc. Adolf Tod
Narcís Serra han mogut el focus fi
als seus predecessors, Josep Mar
Loza i Antoni Serra Ramoneda. Q
va ser vicepresident de Felipe Go
zález va elegir el raonament econ
mic dels cicles per no abordar el qu
realment es busca: qui va prend
les decisions equivocades i qui no l
va impedir.  Serra va recuperar la s
va vena política. Tampoc l’aportac
dels dirigents sindicals hauria d
quedar en segon pla: el seu pod
d’interferència va ser més decis
del que aparenten. El que sí que qu
da clar és que vincular sous alts i ge
tió eficient és un axioma tan fa
com estès.
  Si de moment hi ha la sensac
que no s’avança es deu al fet que l
causes d’una fallida bancària n
equivalen a les d’un accident d’avi
del qual a falta de peces defectuos
es parla d’error humà. En banca h
són sempre. I a Catalunya Caixa 
tracta d’un trencadís com els de
Pedrera: fins que no estiguin tot
les declaracions no veurem quin
part del monstre resultant ha aport
cada un abans d’enfonsar-lo en l’a
gamassa. 
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duirà en 726.000 estrangers més i 
626 milions addicionals. La previ-
sió és tancar l’any amb uns ingres-
sos de 45.000 milions d’euros.
 El segon trimestre es tancarà 
amb un repunt de l’activitat del 
0,2% i el tercer, que inclou els me-
sos d’estiu, registrarà un creixe-
ment de l’1,3%, de manera que el 
2013 la caiguda serà de tan sols el 
0,4%, una millora substancial res-
pecte a la previsió de descens de 
l’1%. «Estem sortint de la recessió 
exclusivament per l’empenta de 
la demanda estrangera, que està a 
prop de compensar, tot i que no al 
cent per cent, la caiguda de la de-
manda nacional», va explicar ahir 
José Luis Zoreda, president d’Ex-
celtur.
 Els espanyols segueixen sota la 
pressió de la crisi i encara no s’ani-
men a viatjar a l’estranger, de ma-
nera que la demanda ha caigut 
més del 6%. 
 Siguin russos o dels països nòr-
dics, el destí més atractiu, per ara, 
són les Balears, on s’espera un in-
crement de visitants del 10,5%. Les 
illes, juntament amb Andalusia, el 
PaísValencià, Múrcia i les Canàries 
han registrat durant el segon tri-
mestre gairebé dos milions de per-
noctacions. H 

El turisme rus està complint el pa-
per de míster Marshall per alimen-
tar la primera indústria espanyola. 
L’arrencada econòmica de l’antic 
imperi soviètic i dels països prò-
xims de l’Europa de l’Est es mostra 
un any més com la taula de salva-
ció d’un sector que està en recessió 
per la crisi econòmica europea que 
afecta els mercats tradicionals de 
la Gran Bretanya o Alemanya.
 El que el 2012 era una tendència 
davant la temporada d’estiu, ara és 
una dada consolidada i en creixe-
ment. El mercat rus és el més dinà-
mic, com ho demostra el fet que les 
pernoctacions de turistes d’aquell 
país a Espanya han augmentat el 
22,6% el primer trimestre de l’any 
(més de 58.000), segons les dades 
d’Exceltur, organisme que agluti-
na els principals operadors del sec-
tor turístic.
 Aquest creixement encara és li-
mitat, però s’espera que segueixi 
creixent per la prosperitat econò-
mica del país. Els experts del sector 
ja han vist que és un turisme amb 
un perfil de despesa alta i que pre-
fereix les zones de sol i platja, però 
no només aquestes, ja que les visi-
tes s’han mantingut a l’hivern.

 Però el negoci també s’està no-
drint de les desgràcies alienes. Com 
un perfecte sistema d’osmosi, la cri-
si política d’Egipte, aguditzada les 
últimes setmanes pel cop d’Estat, re-
condueix els viatgers cap a les cos-
tes del Mediterrani espanyol. Segons 
Exceltur, aquesta reorientació de vi-
atgers aportarà 0,5 punts al produc-
te interior brut (PIB), cosa que es tra-
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PERSPECTIVES DE LA TEMPORADA TURÍSTICA 

La crisi d’Egipte 
desvia més de 
700.000 visitants 
cap a la resta de la 
costa mediterrània

Benvingut míster Boris 
El turisme rus es consolida com la gran font d’ingressos del sector afectat per la crisi de 

la demanda interna H L’arribada d’estrangers permet al sector turístic sortir de la recessió 

L’ORIGEN DELS TURISTES D’ESPANYA
VARIACIÓ DE PERNOCTACIONS ENTRE EL MARÇ I EL MAIG DEL 2013 
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Plutó).
 El més curiós del descobriment és 
que ha estat casualitat. Els científics 
analitzaven unes fotos de fa anys per 
estudiar els segments d’anells que 
estan al voltant del planeta quan el 
van trobar. Insisteixo en el que he 
dit, que a vegades no ens adonem del 
que tenim al davant fins que ho mi-
rem adequadament.

va col·locar bé però, un cop més, a 
preus més alts.
 Amb aquest panorama, l’Ibex 35 
es va convertir en el fanalet vermell 
d’entre les grans borses europees, 
amb un retrocés del 0,72%, fins a 
7.798 punts. La prima de risc, per la 
seva part, va quedar ancorada en els 
315 punts bàsics. L’estiu, ja se sap, és 
molt seu en borsa. H
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