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COMARQUES

La Costa Brava ha vist reduïda la
seva rendibilitat econòmica en el
primer quadrimestre de l’any. Els
hotels gironins van registrar una
caiguda mitjana dels ingressos del
5,7% mentre l’ocupació es va veu-
re reduïda un 9,3% respecte als pri-
mers quatre mesos de l’any. La da-
vallada més notòria s’ha produït a
Lloret de Mar on l’ocupació mit-
jana dels quatre primers mesos es
va reduir més d’un 14% mentre
que els ingressos han caigut més
d’un 11%. A Roses, tot i una bai-
xada de l’ocupació d’11%, els in-
gressos ha suposat un increment
del 3,2% principalment motivats
per l’augment dels preus durant la
Setmana Santa.

El cas dels establiments turístics
gironins s’emmarca en la davalla-
da dels 105 principals destins tu-
rístics espanyols.  En els quatre pri-
mers mesos de l’any s’ha registrat
una caiguda del 2,4% dels ingres-
sos hotelers (fins als 42 euros) de
l’1,6% en l’ocupació (6.467 llocs de
treball) a causa de la inestabilitat
econòmica i de consum i a la des-
acceleració de fluixos prestats del
nord d’Àfrica, segons el baròmetre
sobre els destins turístics espa-
nyols elaborat per l’Aliança per a
l’excel·lència turística (Exceltur).

Malgrat aquest descens en la
rendibilitat i ocupació en els prin-
cipals destins de vacances i urbans,
Exceltur assegura que el sector
segueix sent clau per assegurar el
sosteniment de l’economia espa-
nyola i la seva recuperació. 

Els destins de vacances aguan-
ten millor un escenari d’inestabi-
litat econòmica internacional, en-
front dels destins urbans que han
estat molt afectats per la sobre-
oferta de capacitat d’allotjament.

En aquest escenari, l’ocupació
turístic segueix creixent en els des-
tins de vacances (un 0,8% en l’a-
cumulat gener-abril, fet que su-

posa la creació de 1.314 nous llocs
de treball), malgrat la lleugera cai-
guda en els ingressos hotelers (un
-0,3% fins a situar-se en 43,1 euros). 

Per contra en els 53 principals
destins urbans els ingressos hote-
lers es redueixen en mitjana un
3,8% fins a arribar als 41,5 euros, a
la vegada que descendeix l’ocu-
pació turística un 3,0% (fet que su-
posa 7.781 llocs de treball menys
que el 2011).

El baròmetre indica que els
efectes del generalitzat descens
en els nivells d’ocupació hotelera,
es veuen compensats en el cas
dels de vacances per un incre-
ment en els preus del 3,3%, gràcies
a les incerteses encara vigents a
Egipte, el principal competidor
en el segment de vacances en
aquests mesos.

A diferència dels destins de va-
cances, en el cas dels urbans els
preus continuen baixant (un -1%
en mitjana) que unit a la seva me-
nor ocupació, intensifiquen la re-
ducció d’ingressos per habitació
disponible.

L’evolució més positiva dels in-
gressos es percep als hotels de
categories mitjanes dels destins de
vacances (un 0,9% creixen en els de
3 estrelles i un 0,1% en els de 4 es-
trelles) en els quals es concentra el
gruix dels paquets turístics enca-
ra redirigits des dels països del
Nord d’Àfrica.

Els hotels de luxe (5 estrelles)
tant en els destins de vacances com
en els urbans registren un com-
portament menys positiu (-1,5%).
Els que més pateixen són els hotels
urbans de 3 i 4 estrelles, amb des-
censos en aquest quadrimestre
del -4,6% i del -3,9%, respectiva-
ment.

Barcelona creix en ingressos
En destins urbans, Barcelona se

situa al capdavant mantenint en el
primer quadrimestre de 2012 un
intens creixement tant en els in-
gressos per habitació disponible
(7,4% fins a arribar al més gran a
Espanya amb 67,5 euros) com en

ocupació turística (1,7%), respec-
te als creixements que ja va expe-
rimentar el 2011. 

La resta de grans ciutats espa-
nyoles ha començat l’any més
afectat per l’escenari econòmic
advers. Després d’un molt positiu
2011, Madrid, pateix la debilitat de
la demanda interna, registrant
una caiguda dels ingressos per
habitació disponible del -7,1% i de
l’ocupació de -3,3%. 

Ha ocorregut el mateix en ciu-
tats com València (-9,4% en ocu-
pació turística i -18,3% en ingres-
sos hotelers), Sevilla (-4,0% en
ocupació turística i -3,3% en in-
gressos hotelers) i Bilbao (-1,7% en

ocupació turística i -6,7% en in-
gressos hotelers).

La major part de destins de va-
cances que gaudeixen d’una millor
arrencada de 2012 són aquells
amb nivells d’ingressos turístics
per habitació disponible més bai-
xos i que no van créixer tant el
2011. 

El 2012 una sèrie de destins
han pogut millorar els seus ni-
vells d’ingressos gràcies a un in-
crement en els preus mitjans, que
no obstant això, no s’ha traduït en
la mateixa intensitat en la creació
de llocs de treball, en no venir
acompanyat d’un increment de l’o-
cupació per major demanda.
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Cauen els ingressos i
l’ocupació a la Costa
Brava els primers
quatre mesos de l’any
Es va registrar una davallada econòmica del

5% i els allotjaments es redueixen un 9,3%
�

L’Estat espanyol va rebre l'any
2011 gairebé 57 milions de turistes
fent que el sector creixés un 2,6%,
quatre vegades més que el conjunt
de l'economia espanyola, i que fos
 l'únic capaç de crear ocupació. Amb
tot, el futur exigeix esforços al sec-
tor per seguir sent competitiu i
aquests passen per la innovació. Se-
gons l'informe anual «Innovació tu-
rística a Espanya» d’ESADE, el 60%
dels empresaris turístics creuen que
la innovació no és una moda passat-

gera i que, especialment en temps
de crisi econòmica com l'actual, és
més important que mai per millorar
la productivitat, el posicionament, i
els beneficis. Malgrat l’actitud favo-
rable  només un 20% de les empre-
ses turístiques disposen actualment
d'infraestructura destinada a la in-
novació, i que més del 50% no mos-
tren cap interès per crear-la.

L'informe també destaca que en-
tre les empreses que dediquen més
del 12% del pressupost a innovació,
el 50% són petites i mitjanes em-
preses amb una facturació inferior
als 500.000 euros. Amb tot, Josep-
Francesc Valls, director de l'informe,
va apuntar que moltes empreses

encara confonen destinar partides
econòmiques a innovació amb altres
aspectes relatius a la gestió, millora
o manteniment dels serveis o ins-
tal·lacions.

Pel que fa a les accions, durant el
2011 van créixer les actituds acti-
ves per sobre de les reactives per
lluitar contra la crisi econòmica. És a
dir, és va apostar més per estratè-
gies de diferenciació o d'especialit-
zació, que per polítiques de liderat-
ge en costos malgrat que encara són
molt habituals les ofertes, els des-
comptes, les promocions, o els cu-
pons per captar clients, que no aju-
da a models tradicionals com el de
sol i platja a créixer en qualitat.
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EVOLUCIÓ

Més innovació  per
superar l’oferta 
de «sol i platja»

El preu mitjà a l’Estat espanyol

Als 105 destins turístics espanyols
estudiats, s’ha registrat una caiguda
del 2,4% dels ingressos hotelers
(fins als 42 euros) de l’1,6% en l’ocu-
pació (6.467 llocs de treball).

42 EUROS

LA XIFRA

El delegat del Govern, Eudald Casadesús, va visitar ahir els càmpings Internacional Calonge i el Cypsela de Pals, dos
dels establiments més importants del Baix Empordà. Es va reunir amb el president de l’Associació de Càmpings de
Girona, Josep Maria Pla. Casadesús va posar en valor la importància d’aquest tipus d’allotjament, que l’any passat va
acollir el 63% de les pernoctacions de la Costa Brava, i va destacar que els establiments ja estan a punt per l’estiu.
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Visita Casadesús destaca que els càmpings acullen el 63% de les pernoctacions
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El Grup Municipal Entesa per
Bescanó ha presentat una petició
perquè no es descatalogui l’edifi-
ci de l’antiga estació del carrilet.  La
Comissió de Patrimoni de Girona

va canviar el dictamen del 2007, ja
que aleshores no recomanava que
s'enderroqués l'estació pel seu in-
terès patrimonial. La «deixadesa»
ha fet que l'immoble hagi quedat
en estat ruïnós i per això ara es per-
met l'enderroc, segons va argu-
mentar el director dels serveis ter-
ritorials de Cultura de Girona, An-
toni Baulida.

La representant de l’Entesa a
Bescanó, Anna Garriga, ha inter-
posat recurs d’alçada contra l’ac-

tuació de Descatalogació de l’es-
tació del Carrilet, que va iniciar l’A-
juntament i que ha rebut  el visti-
plau de la comissió de patrimoni
de la Generalitat.

Segons el grup de l’Entesa «la re-
solució no pot adquirir fermesa ju-
rídica perquè resta pendent de
sentència la resolució pel Jutjat
Contenciós Administratiu 2 de
Girona de 2009». Davant el pro-
cediment judicial encara obert
Anna Garriga insta la Comissió de

Patrimoni Cultural de Girona a
«emetre la suspensió cautelar de
qualsevol acció que malmeti el Bé
Cultural». A més, per aquest mo-
teix motiu l’Entesa demana que
«en compliment de la Llei 9/93 del
patrimoni cultural català i atès
que l’Ajuntament de Bescanó no
ha conservat aquest element que
en forma part, que fixi un termini
perquè l’Ajuntament hi realitzi les
obres de rehabilitació bàsiques
per evitar l’esfondrament de la

teulada i corregir d’immediat
aquells elements que ara posen en
risc la seguretat dels vianants».

La formació progressista està
disposada fins i tot  a assumir les
tasques. Assenyala que si el mateix
consistori no executa les repara-
cions, la Comissió de Patrimoni
«autoritzi un grup de veïns volun-
taris de Bescanó que estan dispo-
sats a realitzar-les d’immediat sota
la tutela dels experts de la Gene-
ralitat».
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La formació demana 
que es repari la teulada i
s’arrangi allò que posi en risc
la seguretat dels vianants
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L’Entesa vol evitar l’enderroc de l’estació de Bescanó

22/06/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 10.760

 8.205

 25.200

Categoría:

Edición:

Página:

Catalunya

Girona

8

AREA (cm2): 672,1 OCUPACIÓN: 59,4% V.PUB.: 1.682 NOTICIAS EXCELTUR


