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COMARQUES

Tot i que un setembre, per bo que
sigui, mai no pot compensar del tot
un juliol desastrós, el d’aquest any
estarà ben a prop d’aconseguir-ho.
Les altes temperatures i el sol que
en general està lluint diàriament a
les comarques de Girona aquest
mes de setembre fa que les platges
estiguin molt més freqüentades
del que seria normal en aquesta
època i que els hotels del litoral pre-
sentin una ocupació d’entre el 75%
i el 85%. Inclús superant aquesta
darrera xifra en alguns casos con-
crets, i fregant per tant el 90%. El tu-
risme que està aprofitant els dar-
rers dies de sol i allargant per tant
la temporada turística gironina,
és sobretot estranger, ja que els ca-
talans i espanyols ja s’han rein-
corporat en la seva gran majoria a
la feina o als estudis.

Segons la Federació d’Hostale-
ria de les Comarques de Girona,
s’estan complint les previsions re-
alitzades a finals d’agost i actual-
ment els hotels de les zones cos-
taneres es troben entre el 75% i el
85%  d’ocupació, si bé segons ha
pogut saber Diari de Gironaen al-
guns llocs concrets se supera fins

i tot aquesta darrera xifra. A les co-
marques de l’interior, en canvi,
els hotels que estan oberts –una pe-
tita part– es troben en aquests mo-
ments entre el 35% i el 45% d’ocu-
pació.

Des de la Federació d’Hostale-
ria atribueixen aquests dades a
«un bon temps i una climatologia
adient pels que fan vacances el mes
de setembre».

Les xifres són especialment po-
sitives tenint en compte que, tal
com expliquen a la Federació, « la
majoria de turisme de les comar-
ques de Girona és espanyol i cata-
là, i el dia 12 de setembre ja va co-
mençar el curs escolar». Per tant,
el turisme estranger que pugui
haver-hi actualment representa la
gran majoria d’aquests percentat-
ges d’ocupació.

El turisme creixerà un 2,2%
El turisme creixerà aquest any un
2,2%, previsió que l'Aliança per a
l'Excel·lència Turística (Exceltur)
manté des d'abril, davant a l'1% que
preveia al començament de l'any,
com a conseqüència de l'arribada
«inusual» dels turistes que «habi-
tualment» elegien països del nord

d'Àfrica com a destí de vacances.
Tanmateix, quan la situació en
aquesta zona geogràfica es nor-
malitzi, el creixement turístic a
l’Estat espanyol tornarà als seus ni-
vells habituals.

El vicepresident d’Exceltur, José
Luis Zoreda, va subratllar per això
que aquesta positiva estimació es
deu a factors «conjunturals que no
han d'induir a l’engany de creure
que el sector turístic ha superat to-
tes les dificultats». «La raó princi-
pal és el reflux de turistes que te-
nien com a destí prioritari països
com Túnez o Egipte però que, a
causa de les revoltes polítiques, han
preferit refugiar-se en la seguretat
d'Espanya», va explicar.

En el cas que la incertesa i vo-
latilitat econòmica actuals es tra-
duïssin en un ressentiment del tu-
risme en l'últim trimestre de l'any,
«no aconseguiria variar gaire el
creixement estimat del 2,2%», ja
que els tres últims mesos de l'any
són els de «menor pes turístic».
Per això, a més de tancar un «ex-
cel·lent any per al turisme», Zore-
da preveu que la bonança per a Es-
panya continuï «almenys durant el
primer semestre de 2012».
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El bon temps i el turisme estranger duen
l’ocupació hotelera fins al 85% a la costa
El setembre assolellat no compensarà del tot els perjudicis que va suposar per als hotels un dels juliols més plujosos�

Una empresa que gestiona la se-
guretat a més de 80 platges cata-
lanes, Pro-activa, demana que
l'Administració informi millor els
turistes sobre les normes de se-
guretat a les platges. Segons la
companyia, consells tan bàsics
com «no t'endinsis al mar» o «no
nedis mai contracorrent ni prop de
roques o espigons» són descone-
guts per a molts estrangers. Com
a exemple, explica que de cada 10

rescats que s'han fet aquest estiu
a Lloret i Sitges, 4 s'han fet a turis-
tes estrangers. Una de les propos-
tes que fa el director de Pro-activa,
Òscar Camps, és que es passi un ví-
deo als avions per difondre les
normes de conducta a les platges.

Pro-activa ha alertat en una
nota de premsa que els turistes que
més desconeixen les normes de se-
guretat a les platges són els que
procedeixen de països sense mar
o amb climes extrems i platges im-
practicables. Tot i això, avisa que al-
guns turistes de l'interior de la
geografia catalana i espanyola
també desconeixen aquests con-
sells. «Des de l'any 2003, abans d'a-
terrar a Austràlia, al mateix avió et
passen un vídeo amb les reco-

manacions de seguretat bàsiques
a les platges», explica Òscar
Camps. En canvi, afirma a la nota
de premsa, a l'Estat –un dels prin-
cipals destins turístics del món
per la seva atractiva oferta de sol i
platja– «fem campanyes a la tele-
visió que ens recorden que cal
posar-se el cinturó de seguretat al
cotxe o el casc si anem amb moto...
però cada any s'ofeguen banyistes
a les nostres platges i no hi fem
res».

Pro-activa constata que els res-
cats es disparen en les platges
amb major presència de turistes
estrangers o locals sense aquesta
cultura elemental de platja. Aques-
ta temporada l'empresa ha fet 73
rescats a Lloret i Sitges. 
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Els socorristes demanen informar els
turistes de la seguretat a les platges
Una empresa que gestiona

80 zones de bany catalanes
informa que 4 de cada 10
rescats han estat d’estrangers

�

La platja de Lloret ahir a la tarda, amb aspecte plenament estiuenc.

CARLES COLOMER

Deu directius d'agències de viat-

ge russes han visitat Lloret de Mar

per conèixer l'oferta d'aquest muni-

cipi en els segments de turisme fa-

miliar i de congressos. A Lloret, el tu-

risme de Rússia representava a l'a-

gost de 2010 el 7,7 per cent del to-

tal de visitants, mentre que el mes

passat la xifra havia augmentat al

9,4 per cent.  Un fenomen similar

s'ha produït en el conjunt de Cata-

lunya, on en només un any el turis-

me rus ha passat de ser el vuitè en

importància (entre els estrangers),

amb el 6,28 per cent, a convertir-se

en el cinquè, amb el 8,56 per cent.

De fet, Lloret de Mar fa quinze anys

que treballa per atreure turisme rus,

a través de la participació en fires in-

ternacionals, i de diferents campan-

yes dirigides a aquell important

mercat emissor.

Les mateixes fonts lloretenques

precisen que la principal motivació

dels turistes russos que visiten

aquest municipi de la Costa Brava

són el sol i la platja, que pernocten

uns dies en establiments de catego-

ria superior i destinen una part im-

portant de la despesa a excursions

culturals. A més, suposa una diversi-

ficació en els mercats d'origen del

turisme, un factor que les destina-

cions turístiques sempre busquen.

Aquest viatge de directius ha es-

tat coordinat per l'Agència Catalana

de Turisme, el Centre de Promoció

Turística de Catalunya a Moscou i

per Lloret Turisme. EFE /LLORET
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Directors d’agències
russes a Lloret
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