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Exceltur. I"alianqa per
I’e×cel.lencia t un’st i-
ca" de les pnncipals
cadenes hoteleres,

Joan ~tari acaba de fer püblic un
informe elaborat amb

la consultora Deloltte que hauna de
ser de lectura obligat6ria per a tots els
noatres governants, sense excepció:
"Impactos sobre el entorno, la econ(~
m/a y el empleo de los dist~nlos mo-
delos de desarrollo turist~co del litoral
mediterráneo español, Baleares y Ca-
narias". El merit de I’estudi soc~oeco-
nOmic es mOItiple: suspon un model
torfstic obsolet després Oe quaranta
anys d’aplicaciÓ i no se salva ningLi, ni
administraoo pública ni empresa pn
vada (per tant, tampec la soclelat pels
dirigents en qu~ confla repteradament
el seu futur), amb la ~ronia que no és
on document promogut per cap grup
ecologista antipátic als ulls dels sec-
tors afectats, sino pel mateix sector
turfstic. Dels 26 municipis analitzats,
11 són dels Paisos Catalans: Beni-
cássim. Calviá, Lloret de Mar. Gaodia,
Sant Antoni, Benidorm, Ciutadella, Tor-
revella, Platja de Palma, Sitges i Salou,
i n’hi ha 14 amb més de 19.000 pla-
ces per quilOmetre quadrat de sol un
b& La situaci6, diu I’informe, és "in-
sostenible" pel gran biaix existent en-
tre els nivells al’oferta i demanda i les
seres consegüents c~rregues ambien-
tals i proposa una "nova visió i un nou
marc d’actuaciÓ i cooperaciÓ entre ad
ministrac~ons públiques i empreses
privades que se sustenti en un major
consens i en la complicitat de ta ma
teixa societat local". Amb el record en
cara fresc de I’actuacio conjunta del
PP i del seu bra¢ armat hoteler contra
I’ecotaxa del Pacte de Progrés (que no
era cap fórmula magistral pero mar.
cava un canw de tendencia quant al
model), aqui hi ha prou teca per farcir
un programa pol(tic unJc ~ consensuat
i aplicarlo en els proxims quaranta
anys: www.exceltucorg.
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