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Una jornada conclou que el model sol i platja s´ha de 
revisar  

 
Jordi Meléndez, Lloret de Mar.  
«El model turístic de sol i platja s´ha de revisar, però 
no està en crisi, només cal adaptar-lo als temps 
actuals». D´aquesta manera, el president de 
l´Associació Catalana d´Agències de Viatges (ACAV), 
Jaume Boltà, resumia ahir la principal conclusió a la 
qual es va arribar durant la jornada receptiva 
«Anàlisis del model sol i platja a Catalunya» 
celebrada a Lloret de Mar i organitzada per 
l´Associació Catalana d´Agències de Viatges. 
L´acte, que es va iniciar a les nou del matí, va 
comptar amb representants del sector turístic i també 
de les administracions públiques. Entre ells, cal 
destacar la presència a la jornada de Lloret de Mar de 
la directora general de Turisme de la Generalitat, 
Isabel Galobardes; el vicepresident del grup Husa, 
Josep Lluís Buch; el vicepresident executiu 
d´Exceltur, José Luís Zoreda; el vicepresident de 
contractació de Thomas Cook Group, Ronny De Clerq; el president d´RDA (Associació 
Internacional d´Autocars Turístics), Richard Eberhardt; o, entre d´altres, l´alcalde de 
Lloret de Mar, Xavier Crespo (Convergència i Unió). 
Decisions importants 
Precisament, Crespo ha agraït que s´hagi escollit Lloret per fer aquestes jornades, ja que
«les decisions sobre el model turístic que es poden prendre aquí tenen importància a tot 
Catalunya». Tanmateix, l´alcalde convergent ha recordat que el municipi està treballant 
per tenir un bon producte turístic. En aquest sentit, ha posat èmfasi en exemples com la 
suspensió de llicències de nova construcció a determinats sectors de la població o la 
creació del futur Museu Obert.  
Tot i això, Xavier Crespo ha afirmat que sense la inversió de les administracions superiors 
no es podran fer realitat moltes d´aquestes millores. En aquest aspecte, l´alcalde de 
Lloret de Mar ha ressaltat també la importància de les millores viàries. Per Xavier 
Crespo, «és un moment molt delicat pel turisme i el que s´ha de fer des de les 
administracions és donar suport al sector». 
Així, l´alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, considera que, per exemple, no és una 
bona idea crear noves taxes relacionades amb el turisme.  

  jornada. El sector turístic es va 
concentrar a l´hotel Guitart Monterrey.  
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