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vertir que les xifres es limiten a assenyalar
els grans trets de l’oferta i la demanda hotelera del 2012.
En primer lloc, en el període de generoctubre de 2012, Lloret de Mar ha acollit
38.058 viatgers menys que l’any 2011 (un
4% en relació amb el 2011). Dels 918.667
visitants, 725.102 han estat estrangers (un
79%) i 193.564 residents a Espanya (un
21%). En segon lloc, les pernoctacions han
disminuït en 207.188 (un 4,25% en relació
amb el 2011), però la caiguda del turisme
resident a la pell de brau equival a un 11,6% mentre que l’estranger només és del
-2,9%. En termes absoluts són 118.273 pernoctacions menys de turistes estrangers i
88.915 menys de residents a Espanya. Del
total de 4.666.406 pernoctacions, en deu
mesos, 3.992.987 són d’estrangers i 673.419
són del país. En tercer lloc, la ràtio d’estades (quocient entre pernoctacions i viatgers) pràcticament no ha variat respecte al
2011 i es situa entorn els 5 dies.
A partir d’aquests resultats, es podria
concloure que eren encertades les queixes
d’Antoni Escudero, president dels hotelers gironins, quan va assegurar l’1 d’octubre, Dia Mundial del Turisme, que la tem-

porada havia estat pitjor que la de l’any
passat. Era la contesta a unes declaracions
triomfalistes del conseller Mena, que el
dia 28 de setembre aﬁrmava que el nivell
d’ingressos del turisme estranger estava
creixent.
Ara bé, ambdues opinions són compatibles si s’analitzen els índexs de facturació
mitjana per habitació ocupada (ADR) i
l’ingrés per habitació disponible (RevPAR)
que publica Exceltur. Pel que fa a Lloret de
Mar, l’índex de l’ADR va assolir un valor
mitjà de 53,2 € i l’índex del RevPAR va atènyer els 37,9 €. Per tant, si es calcula la facturació global d’acord amb l’ADR, en
aquest deu mesos s’haurien generat uns
ingressos de 248,25 MEUR, que és un augment del 3,32% respecte al 2011. Sense
comptar, és clar, l’economia submergida!
En altres paraules, els empresaris haurien capejat el temporal mitjançant la millora de la rendibilitat. Més difícil és conèixer quina part correspon a una pujada dels
preus i quina a les reduccions de la despesa, en especial les rebaixes salarials.
Com sempre, doncs, la temporada turística a l’hoteleria lloretenca, no ha estat ni
bona ni dolenta sinó tot el contrari.

Carlos Arbó

TURISME
A LA BAIXA
anàlisi de les dades que proporciona l’Enquesta d’Ocupació Hotelera permet obtenir
una radiograﬁa del sector hoteler de Lloret de Mar. Val a dir que les estadístiques es confeccionen a partir d’uns
qüestionaris que omplen els responsables
dels establiments. Atès que la picaresca és
una pràctica arrelada, no es pot descartar
un biaix important entre la resposta i la realitat. Aquestes sospites fan necessari ad-

L’

simple vista, però aquí, en el lector, hi ha
un dèﬁcit íntim, una carència a la qual la
ﬁcció dóna un alleugeriment momentani,
com una crema d’ús tòpic. En altres paraules, la lectura, com l’escriptura, tracta el
símptoma, però no cura la malaltia.
Ara bé, podem dir llavors que la persona normal
la que està mirant la tele
NOTICIASseria
EXCELTUR
mentre que l’anormal es troba a l’habitació del costat llegint Stephen King, per no
citar Flaubert? És més normal el seguidor
de Sálvame de Luxe que el lector d’El resplandor? Evidentment no. Tots dos són
anormals, encara que es tracta d’anormalitats diferents. Vol dir-se que per mirar la
tele, com per llegir, es requereix també un
grau d’anormalitat interessant. De la mateixa manera que viatjar no ens porta enlloc, discutir sobre el que és normal i el que
no, tampoc. Tots, en un registre o en un altre, som anormals, ﬁns i tot encara que no
sabéssim dir (i no sabem) en què consisteix la normalitat.
Això ens condueix de cap al tema (o a
l’assumpte, ara no hi caic) del nacionalisme. Hi ha nacionalismes més normals que
d’altres? Si existís un cànon de nacionalismes, el català ocuparia un lloc inferior a
l’espanyol? Fa poc, a la tele, van preguntar
a un independentista català si Espanya li
semblava un país sobirà. Va respondre que
no, però que ell es conformaria
amb aquests nivells d’independència per a Catalunya.
Així que no sé.

Juan José
Millás

