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El model turístic que ha imperat en els darrers 30 any a l’Estat espanyol, el 
turisme de sol i platja massiu sense cap valor ni al·licient afegit, costarà molt
de reconvertir, segons explica l’associació sense afany de lucre Exceltur, que 
agrupa una trentena de grups empresarials turístics del país. El sector 
turístic espanyol comença a veure la necessitat de canviar aquest model per 
atraure el turisme, sobretot estranger, per altres atractius del nostre país 
que no siguin el sol i la platja, i d’augmentar els beneficis pels diners que es 
deixin aquí els turistes i no per un augment de visitants que gasten poc. 
Segons Exceltur, aquesta reconversió serà difícil i llarga, ben bé entre cinc i 
deu anys. 

 

 
El sector turístic espanyol ha ingressat, en els set primers mesos de l’any 
(gener-juliol), un 3,7% més de diners que l’any passat, segons l'Institut 
d'Estudis Turístics, que també posa de manifest una tendència que ja fa 
temps que se n’està parlant: cada any arriben més turistes estrangers, 
però aquests cada vegada deixen menys diners al nostre país. Són uns 
turistes que arriben atrets pel sol, la platja i per una diversió molt més 
permesa a Espanya que a la resta Europa i més barata: l'acohol, però poc 
interessats pels atractius culturals i històrics del nostre país.  
 
Davant d’això, el sector turístic espanyol es planteja quin són és el tipus 
de turisme que li convé: el turisme de sol i platja, el “turisme de 
borratxera” – com va dir la consellera d’Interior Montserrat Tura -, o el 
turisme que vingui atret per quelcom que tot això, un turisme amb més 
pressupost per a les seves vacances? Cada vegada són més els actors del 
sector turístic partidaris de reconvertir el model de turisme de sol i platja 
i de prendre mesures per atraure un altre tipus de visitants. Molts, però, 
consideren encara que el model existent ja va bé, ja que cada any 
registra més creixement.  
 
Una reconversió necessària, però llarga  
 
Segons el vicepresident executiu de Exceltur, José Luis Zoreda, la 
reconversió és necessària per al futur de la competitivitat d’Espanya, però
“difícilment” es buscaran solucions, perquè primer cal que tots els actors 
del sector assumeixin i estiguin d’acord en el “diagnòstic”, és a dir, en 
que el model de turisme de sol i platja no és bo pel futur econòmic del 
país.  
 
Segons Exceltur, aquest model de turisme que s’ha dut a terme en els 
darrers 30 anys costarà ben bé entre cinc i deu anys reconvertir-lo i 
requereix d’una estratègia – per part del sector – ben planificada i 
aplicada a mig i llarg termini que vagi encaminada a atreure un turisme 
que “tot i que sempre serà de masses” que busqui al nostre país un valor 
afegit. Això ens portarà un turisme més sostenible socio-econòmicament, 
ja que no dependrà de la quantitat sinó de la qualitat (del poder 
adquisitiu que tinguin i del que es gastin aquí).  
 
Una de les mesures que Exceltur demana immediatament al Govern 
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central per tal de controlar aquest model de turisme de sol i platja i de 
reconvertir-lo és vigilar de prop les companyies aèries de baix cost, ja 
que els visitants que arriben amb aquest tipus d’aerolínies volen gastar 
poc en transport, però també en allotjament. Això suposa menys despesa 
al nostre país. Per al vicepresident d’aquesta associació, fomentant la 
presència d’aquestes companyies a l’Estat espanyol (subvencions 
públiques) el sector turístic “està fent un mal negoci”.  
 
Barcelona, una bona gestió turística  
 
Per Zoreda, una bon model turístic és el que ha dut a terme en els 
darrers anys la ciutat de Barcelona. La capital catalana és, segons 
Zoreda, “un extraordinari referent de gestió turística”, ja que ha sabut 
valorar el seu patrimoni històrico-cultural i fer-lo servir com esquer pels 
turistes, així com ha sabut “reinventar-se celebracions i aniversaris” que li
proporcionen un atractiu constant com a destí.  

 




