
Ctt 

s 
o 
o 

Monges i banyísíes a la ¡ylatja giúxolertca de Sant Poi, cb anys sdxania. 

La situació económica i 
turística de la Costa Brava 
Lluís Mundet 

-Es im cercic n'dcis de tiegratíació ás 
\a qualmi e?i \a prestado de servéis 
ttm'srics. Si es degraáeii cls servéis, es 
¡rroditeix una pressió perqué els preiis 
uflgin a la haixa i aixo provoca una 
nova caigiida de la qualitai deis ser-
veis; i, en coriseqii¿ncia. els segmenis 
de demanda que creixen son els de 
menys poder adqiiisiüu. Es urm diná
mica íu/eniíi¡ í ei conjiini del ¡ciTÍtori 
es el que acaba perdent-Zii». 

"Jo em pregunto sí bona pan de la 
mdústria hotelera catalana no ha 
coTnejifíil ja un procés en espiral on la 
degradada de la qualitai pona cada 
any a urw diéntela mes perita i polTra, 
i que per trt?it cada any deixa menys 
heneficis a la iWiíiiria, i que per tant 
no íi ¡XMim i'enomr-se, la qud cosa ja 
que l'any vinau eh clients sigjjín enca
ra inenjs i me's pobres, i així pitpr 
cada any que possa..." 

^ ^ M ^ M oldr ía comenga r aquest 
^ ^ W article, que intenta ser una 

^ ^ M visió de la realitat economi-
^ ^ M ca de la Costa Brava 20 anys 

^^m després del Debat, realitzat per 
V una persona que per la seva edat 

no hi va assistir, amb un petit exercici per 
al lector. 

De les dues cites de l'esquerra, una té 
el seu origen en el mateix Debat i l'altra 
només té algunes setmanes. M'agradaria 
que el lector fes l'esforg de posar-li una 
data. 

Sense ánim de menystenir-lo, estic con-
vengut que li resultará molt difícil esbrinar 
l'origen d'una i de l'altra, no? 

La primera correspon a l 'economista 
Ferran Navinés i va ser realitzada en el con-
text del II Simposi In ternacional Costa 
Brava, celebrat a Tossa de Mar a principis 
d'abril d'aquest mateix any. 

La segona pertany a la ponencia presen
tada per Antoni Casahuga sobre les "Pers-
pectives a llarg temiini del turisme exterior a 
Espanya", dins l'ámbit económic del Debat 
Costa Brava, el novembre de 1976. 

Quin és l'objectiu d'aquest exercici? La 
seva finalitat és reflectir un estat d'anim, 
millor dit de desánim, entre Topinió públi
ca, que ha portat a diaris com El Puní a 
dedicar editorials preguntant-se "Qué es 
fará peí turisme, a part d'estudis?" o al seu 
coMaborador Miquel Pairolí a escriure, 
amb motiu de les "jornades sobre el turis
me en els espais litorals" organitzades per 
la Universitat de Girona l'abril de 1995, 
arricies que reflecteixen una sensació de 
cansament perqué tot el que s'havia d'estu-
diar sobre la realitat turística de les nostres 
comarques ja ha estat estudiar, tot el que 
s'havia de dir ja s'ha dit, pero molt poc del 
que s'havia de fer s'ha fet. 
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De tant en tam a Catalunya hi ha unes 
quantes persones que es reuneixen per parlar 
de mrisme. Son economisies, geogi'afs, perio' 
distes i sempre solen ser mes o menys els 
mateixQs des de fa vint anys, des de llavors del 
Debaí Costa Brava. Les cortdusions a que 
arriben apunten cap a la preocupado i el pes-
simisme. Son reflexions sávies, assenyades, 
un puní tristes, que inclouen habitualment 
una lamentado peí que ja no té remeí. 
Aquesies persones han envellit predicant en el 
deseri perqué aqueÜs que haurien d'escohar-
se'ls ho han jet amb un flabiol sonant... 

MiQUEL PAIROLÍ, 

«Grandeses Turístiques», 
El Pimc. 16/04/95 

Pensó que caldr ia fer a lgunes 
matisacions, defugir determinismes 
que ens podrien conduir a pensar que 
el turisme té unes dinámiques internes 
difícilmenr modtficables, o fins i tot 
que el fenonien turístic, porta en ell 
mateix la llavor de la seva propia 
autodestrucció. Mai s'haurá estudiat 
prou el fenomen turístic perqué, com 
a realitac canvianc que és, caldrá estu-
diar-lo sempre (si és que volem conti
nuar essent compet i t ius) , per tant 
continuará essent una font inesgota-
ble d'articles, jornades i debats. Tam-
poc és cert que durant aquests darrers 
vint anys les coses que s'han fet no 
ens permetin passar de fer un comen-
tari sobre una fotografía en blanc i 
negre a una altra amb colors. Alguns 
problemes es mantenen vius o s'han 
agreujat, pero altres han trobat solu-
ció. Fer un balanf d 'aquesta nova 
sítuacíó és l'objecciu d'aquest article. 

La importancia económica del 
turisme. Algunes xifres per situar-nos 

Les darreres xifres recoUides per 
l 'Organització Mundial del Turisme 
(OMT) per a l'any 1994 ens indiquen 
que les anibades de turístes es calcula-
ven en 531 milions de moviments a tot 
el món (es preveu que en els propers 
vint anys aquesta xifra s'haurá doblar), 
i els ingressos que aqüestes suposaven 
eren de 336 mil milions de dólars. 

Entre 1983 i 1993, els ingressos per 
turisme, a escala planetaria, van créixer 
a n u a l m e n t una mi t jana del 1 3 % , 
davant del 10% d'increment experi-
mentat pels servéis o el 7% d'augment 
de l'expürtació de mercaderies. 

Tot aixo permet afirmar a organis-
mes intemacionals com l'OMT que el 
turisme, si prenem com a referencia la 
seva aportació al valor de les exporta-
cions mundials, s'ha convertit actual-
ment en la [rrimera industria del món, 
seguida per la industria del petroli i 
l'automobilística. 

• C a t a l u n y a , amb mes de 2 
milions de places turístiques, represen
ta el 3% del turisme mundial. Turísti-
camen t par lant , Ca ta lunya és mes 
important que Portugal, Turquía i Gre
cia. Lücalitats com Lloret o l'Escala 
teñen mes places que paisos com Cuba. 
Catalunya és el destí preferent deis 
turistes estrangers que visiten l'Estat 
espanyol, tal com demostren els mes de 
12 milions de visitants que van escollir 
Ca t a lunya d u r a n t el 1995 (16,5 
milions en total, si considerem el turis
me nacional i estranger) . Aqüestes 
xifres configuren una participació d'un 
20% dins del negoci global del sector 
turíst ic espanyol . Podríem dir que 
Catalunya s'ha convertit en la Florida 
d'Europa. 

• La Costa Brava va tomar a ser, 
durant el 1995, la marca turística mes 
visitada en t re els catalans i també 
entre els turistes de la resta de l'Estat 
espanyol i l'estranger. 

• 13 de cada 100 persones ocupa-
des a Catalunya treballen en el negoci 
turístic responsable de la creació de 
840.000 llocs de treball d i rectes i 
560.000 d'indirectes. 

• 13 de cada 100 pessetes de la 
riquesa que es genera a Catalunya en 
un any provenen del sector turístic. 
Aquest 13% del PIB cátala va repre
sentar l'any 1995 un volum de negoci 
d'1,63 bilions de pessetes, cosa que va 
fer que el mateix conseller de Turisme 
Lluis Alegre bategés la temporada com 
la récord deis récords per a la industria 
turística catalana. 

El turisme, tal com podem veure en 
el gráfic, no apareix en les estadístiques 
com un sector clarament diferencíat, 
sino que reparteix la seva inñuéncia 
sobre la resta d'activitats economiques, 
sobretot en el sector deis servéis i la 
construcció, i s'ha convertit en l'eix 
vertebrador de l'economia de la Costa 
Brava, suplantant altres sectors tradi
c ional com l'agricultura, la pesca o la 
industria (del suro, drassanes...), que 
havien tingut aquest paper central en 
les estructures economiques de les 

comarques que integren aquesta zona. 
De fet, segons la geografa francesa, 
Yvette Barbaza, (una de les primeres 
estudioses del fenomen i autora de la 
primera cesi doctoral sobre el turisme a 
la Costa Brava, El paisatge huma de la 
Costa Brava, 1966) ja va estabiir clara
ment que la Costa Brava no era una 
unitat territorial, pero sí funcional, 
caracteritzada per l 'existéncia d'una 
funció, la turística, progressivament 
comuna i essencial al Uarg de tot el lito
ral, i que esdevenia la seva rao de ser. 

Un cop conscienciats de la magni
tud i de la importancia del fenomen 
turístic a diferents escales, cal tomar a 
l'ámhit del Debat, que es va caracterit-
zar per la gran diversitat de temes trac-
tats dins l'Ambit Economic; agricultu
ra, promoció, hisendes municipals, ges-
tió urbanística, industria, t rebal l . . . 
Resultaría impossible, per tant, rebatre 
punt per punt totes les ponéncies, així 
que el mes interessant sera centrar-nos 
en la Declaració Final del Debat sobre 
els aspectes economics, on quedaven 
resumits els mes importants, i analitzar 
quina és la seva situació actual. 

Quins problemes encara 
es mantenen vius? 

L'economia del litoral gironí conti
nua practicant el monocultiu turístic, 
centrada quasi de forma exclusiva en el 
turisme i la construcció. SI s'observa el 
gráfic de l'estructura productiva de la 
Costa Brava, podríem considerar que 
l'any 1970 un 65% de la població acti
va treballa directament i indirectament 
en el sector turístic (servéis i construc
ció) xifra que l'any 1991 arriba ja a un 
75%. Si mirem el gráfic sobre l'evolució 
de l'oferta de places hoteleres a la Costa 
Brava, es veurá que aquesta no ha parat 
de créixer (exceptuant crisis puntuáis) 
des de l'any 1963. Tot i que el que 
resulta caracten'stic de l'oferta d'allotja-
ment de la Costa Brava no son els 
hotels sino els habitatges temporals 
(apartaments i segones residencies) que 
aglutinen tres quartes parts del total de 
l'oferta, aquest fet ens explicaría la 
importancia del sector de la construc
ció. L'any 1991 localitats com Lloret de 
Mar tenien una renda per cápita supe
rior en un 70% a la mitjana de l'Estat 
espanyol I d'un 45% respecte a la cata
lana, proporció que en poblacions com 
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l'Escaía «baixava» a un 60% i 35% res-
pectivament. Pero si aixó va ser cert a 
principis deis noranta, actualment la 
situació ha canviat for^a, tal com ho 
demostraria la baixa en la rendibilícat 
de les explotacions hoteleras -cosa que 
va portar algún deis nostres empresaris 
hütelers (Grup Giiitart de Lloret) a 
obrir establiments en altres zones del 
món, com Santo Domingo o Cuba, per 
tal de compensar la disminució de la 
seva facturació a l'Estat espanyol- o, el 
mes simptomatic, donada la importan
cia del sector, l 'enfonsament en el 
nombre d'habitatges construíts, feno-
men que es pot observar en localitats 
tan significatives de la Costa Brava 
com l'Escala, Torroella-l'Estartit, Sant 
Feliu o Lloret, fet que s'agreuja, tal com 
es desprén del gráfic, a partir del final 
deis anys vuitanta. Les solucions propo-
sades al Debac, com l'ampliació de la 
base económica de la franja litoral, 
in ten tan t fer compatible el turisme 
amb la industria, cont inúen vigents 
vint anys després. Les noves tecnologies 
(fax, correa electrónic, Internet...) per-
meten cada cop mes treballar des de 
casa, i de cases, a la Costa Brava n'hi 
han moltes, potser ftns i tot massa. Per 

qué no transformar moltes segones 
residencies en primeres? La Costa Brava 
pot oferir qualitat de vida, paisacgística, 
un entom agradable... Es podría seguir 
l'exemple de la Costa Blava francesa i 
atreure industries toves, no contami-
nants, d'alt valor afegit, com podrien 
ser els graos departaments d'lnvestiga-
ció i Desenvolupament d'empreses 
multinacionals. Sitges ha segutt aques
ta estrategia per trencar el monocultiu 
economic que fins fa poc suposava la 
seva industria turística, i promocio-
nant el fet de trobar-se en el Medite-
rrani i prop de Barcelona ha aconse-
guit que la multinacional alemanya 
Audi, del grup Volkswagen, hi trasUa-
di el seu departament de disseny de 
nous productes. Aquest és, sens dubte, 
un camí a seguir. 

Un altre tema pendent i candent 
el constitueixen les fínances munici-
pals, que continúen essent ta ventafocs 
del finan^ament públic. L'any 1976, els 
ajuntaments i les diputacions no dispo-
saven mes que del 12,7% del pressu-
post de tot el sector públic espanyol. 
Segons xifres proporcionades per la 
Federaciü de Municipis de Catalunya i 
l'Associació Catalana de Municipis, 
l'any 1993 les despeses publiques per 
nivell de govern es repart ien de la 
següent manera: un 66% peí nivell 
central, un 2 1 % peí nivell intermedi 
(comunitats autonomes) i un 13% a 
nivell local, és a dir, els ajuntaments. 
Xifres que queden encara Uuny de la 
mitjana de paísos federáis com Ale
manya, Austria o el Canadá , on el 

nivell central té el 56% de les despeses, 
el nivell intermedi el 24% i el local el 
20%. L'objecttu perseguir pels nostres 
ajuntaments seria assolir un 25%, que 
l'altre 25% fos per a l'administració 
autonómica i el 50% restant peí govern 
central. Des del punt de vista de l'evo-
lució del grau de descentral i tzació 
financera del sector públic a l'Estat 
espanyol, veiem que quasi estem al 
mateix Uoc que 20 anys entere. Cosa 
que, tal com han manifestat diversos 
alcaldes de la Costa Brava (Roses, 
l'Escala), tindria solució amb el desen
volupament d'un régim jurídic especial 
per a les poblacions tun'stiques (tracta-
men t que la Llei de Régim Local, 
vigent des de fa dotze anys, ja preveu), 
que se sen ten mal t ractades per les 
admin is t rac ions superiors , ja que 
aqüestes no teñen en compte la capaci-
tat productiva deis municipis turístics, 
que reben el mateix tráete que la resta 
de poblacions, cosa que constitueix 
sense cap mena de dubte un greuge 
comparatiu. Si analitzem la taula amb 
la taxa de funció turística (TFT) es 
veurá que a localitats com l'Escala, per 
cada 100 habitants permanents l'Ajun-
tament ha de fer front a les despeses 
originades per mes de nou-centes pla
ces turístiques, proporcio que a l'Estar-
tit augmenta fins a mes de 1.800, amb 
el que tot aixo implica de sobredimen-
sionament d'unes infraestructures urba-
nes, de sanejament, seguretat.. . que 
s'utilitzen a tot rendiment durant uns 
tres mesos escassos, pero que s'han de 
mantenir la resta de Tany. 

L'estructura productiva de la Costa Brava. 
1970-1991 

Poblado Activa ocupada per sectors. 

Construcció 
25,0% 

1970 

Servéis 
40.1% 

Industria 
2 3 . 1 % 

1991 

Servéis 
57,2% 

® Agrie. Ramad. i Pesca 
11,8% 

Industria 
19,4% 

Agrie. Ramad. i Pesca 
5.3% 

Construcció 
18,1% 

Nota; Eltamany diferenciat deis gráfics és proporciona! al número de persones ocupades (35798, l'any 1970 i 52,995 l'any 1991} Font: 
Elaborado propia a partir de dadesextretes del Cens de Poblado de 1970 (INE) i de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya, 1992. 
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Evolució de Poferta de places hoteleres a la Costa Brava 
1963-1996 

Milers de places 

Taxa de funció 

L'Escala 
L'Estartit 
Sant Feliu de G 
Lloret de Mar 

turística 

ui'xols 

Fonc: Elaboració propia 

1995 (%) 

Població 
pcrraanent (P) 

6.043 
1.723 

17.430 
17.277 

LIÍtsturfstics(Ll) 

56.682 
31.851 
25.861 
69.570 

Taxa de Funció Turística 
TFT = Llx 100/P 

938 
1.848 

148 
402 

1 

Pont: Elaborado propia a partir de dades extretes de: CALS, J (1968) 'Vint anys després d'EI Paísatge Huma de la Costa Brava" en el llibre dTvette 
BARBfiZA (,A98B) ElPaisatge Huma de la Costa Brava. Edicions 62, Barcelona. 
Generalitat de Catalunya. Deparlament de Comerg, consum i turisme. La temporada turística a Catalunya, anys 1981 a 1994. i Cens places hoteleres. 
Agencia Catalana de Tecnología Turística. 

del sanejament de les seves aígües), 
deis 27 munlcipis que l'incegren, tots 
teñen depuradora, exceptuant Sant 
Pere Pescador, l'Armentera i Torroe-
Ua-l'Estartit (en construcció), i es pre-
veu que d'aqui a 3 anys totes les aigües 
deis municipis que integren la Costa 
Brava ja estaran tractades. Una altra 
dada significativa la constitueix el fet 
que de 65 platges de la Costa Brava, 25 
van obtenir, l'any 1995, la Bandera 
blava que atorga la Unió Europea per 
premiar la seva qualicat mediambiental 
i els servéis que ofereixen. 

En l 'ambit potí t ic , els avenaos 
cambé han estat prou significatius. Fa 
vint anys es va utilitzar el Debat com a 
plataforma per Henear una serie de rei-
v indicacions polí t iques dirigides a 
democra t i t sa r i descencrali tzar els 
órgans de govem de les nostres institu-
cions, cosa que s'ha traduít en uns 
ajuntaments democrátics i el trasUat de 
competéncies en materia turística des 
del Ministerio de Información y Turis
mo a la Conselleria de Córner^, Con
sum i Turisme de la General i ta t de 
Catalunya, que lluny de ser potenciada 
d'acord amb la importancia del sector, 
ha estat absorbida per la Conselleria 
d'lndústria. Aquest fet, fruit de la reta
llada pressupostaria, pot teñir impor-
tants repercusions negatives en un sec-

Un altre problema que encara no 
ha trobat solució és la creació d'un 
organ representatiu de tota la Costa 
Brava que pugui actuar en el seu nom, 
sumant els interessos del sector públic i 
del privar i de tots els ajuntaments que 
integren la Costa Brava. Els diversos 
intents que hi ha hagut al llarg de la 
historia han anat fracassant. La Comu-
nitat Turística, transformada en Man-
com'unitat, només espera el seu certifi-
cat de defunció. Sembla, pero, que el 
Patronat de Turisme Costa Brava Giro-
na ha pres una forta emhranzida i que té 
la voluntat d'assumir aquest paper cata-
litzador. Cal pero reorientar el Patro
nat, centrar fins ara exclusivament en 
temes de promoció, perqué incorpori 
nous elements de comercialització i de 
defensa deis interessos deis municipis 
costaners, fent, si és necessari, de porta-

veu de les seves queixes sobre el 
finangament, planejament urbanístic... 
També és necessari que superi la con-
cradicció que suposa el fet que la direc-
ció del Patronat estigui fon-nada al 50% 
peí sector privar, pero que aquest no hi 
aporri ni un duro al seu pressupost, que 
és finan^at al 100% per la Diputado de 
Girona, és a dir, amb diner públic. 

Quins problemes han trobat solució? 

Una de les reivindicacions mes 
fortes plantejades durant el Debat va 
ser la manca d'infiraestruc tures de tota 
mena (proveíment d'aigua potable, 
depuració d'aigües brutes, xarxa via-
ria...). En aquest camp les millores han 
estat for^a significatives. Atenent-nos 
a les xifres del Consorci de la Costa 
Brava (organ que s'encarrega «només» 
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tor i en una 2ona, la Costa Brava, enca
ra mancats d'un Uderatge que marqui 
una política clara i definida a seguir. 

Un akre fet important és la consa-
gració, per pare de la Constitució, d'un 
sistema de Uiure mercat, cosa que ha 
comportat relíminació del control de 
preus, Texisténcia del qual va ser un fet 
molt contes ta r al llarg del Debat . 
Curiüsament ara, des d'un sector de 
l'empresariat hoteler, es toma a dema-
nar la seva introduccíó, establint uns 
preus mínims, perqué no sempre és ccrt 
que el funcionament del Uiure mercat 
tregui de circulació els pitjors empresa-
ris. Moltes vegades aixo significa que 
l'empresari que ha fet inversions i ha 
millorat la seva oferta, fent, per tant, 
un important esfor^ financer, no pot 
fer front a d'altres ofertes mes barates 
ni ais crédits demanats per renovar-se, 
i ha de cessar en la seva activitat. 

Simplificant una mica, podríem 
considerar que el turisme de masses i els 
primers paquets tuvístics van néixer a 
principis deis 50 amb un avió DC-3 
(excedent de la II Guerra Mundial) i un 
camping a Corsega. Tot i aixf, seria la 
Costa Brava que, d'una forma quasi 
simultánia, esdevindria el laboratori on 

s'assajaria la nova modalitat de turisme, 
pero ara ja a gran escala. D'aquest fet 
se'n pot desprendre una primera conclu-
sió, la inexistencia de models anteríors, 
de qualsevol altre referent o exemple del 
qual aprendre o observar els problemes 
que generava aquest tipus de turisme. 
Aquesta nova situació també podria 
ajudar a explicar la poca eficacia de les 
polftiques turístiques. Joan Cals, autor 
d'una ponencia al "Debat Costa Brava", 
i d'una altra, quasi vint anys mes tard, 
en les "jomades sobre el turisme en els 
espais litorals", on parlava deis mercats 
turístics i de les seves conseqüénctes en 
el territori, considera que les fallides del 
mercat son inherents al mateix procés, 
son continúes i considerables. Els mer
cats s'equivoquen contínuament. Un 
exemple ciar es produeix quan el mercat 
en un moment determinat porta el crei-
xement molt mes enllá del que seria 
recomanable en interés de totes les 
empreses i de tots els consumidors. Si el 
mercat está faltant, es desvia de l'efi-
ciéncia i per tan t , des de la teoria 
económica mes convenc iona l , és 
necessária la intervenció pública per 
portar el mercat cap a situacions social-
ment millors. La idea subjacent és la 
d'un model turístic sostenible, és a dir, 
aquell que no hipotequi l'esdevenidor 
de les generacions futures. La paraula 
sostenible no va aparéixer en cap 
moment durant el Debat, pero sí el con-
cepte quan es parlava de la comfníccíd 
íí'un fuiur que asseguri la sdvació, conser
vado i potenciado del seu espai físic, 
economic, cultural i aocial, al servei deh 

homes ÍJUÍ? ¡'habiten. Vint anys després 
tothom (autoritats tncloses) s'omple la 
boca amb aquesta paraula i to thom 
manifesta el seu interés per canviar una 
política maximalista centrada en la qua-
litat per una altra orientada cap a la 
qualitat. Atxí dones, cal reconéixer que, 
almenys formalment, el discurs oficial 
ha canviac. 

Conclusions. Nous reptes de futur 

No voldria acabar aquest arricie 
sense plantejar quins serán els principáis 
reptes que té plantejada la Costa Brava 
de cara al futur. Una primera oportuni-
tat que la Costa Brava no es pot deixar 
perdre és la consecució del segon pare 
temátic de Catalunya (que no es podrá 
obrir abans de l'any 2001). Cal teñir 
ciar que aquest pare no será la solució de 
tots els problemes turístics de la Costa 
Brava, pero sí que pot ajudar a disminuir 
l'estacionalitat, un deis problemes mes 
greus de la zona, i també pot desconges-
tionar la primera línia de mar si, tal com 
seria desitjable, es construeix al rerepaís. 
No es tracta de construir un Port Aven-
tura 11, ha de ser un Pare que el comple-
menti , adre^at a un públic amb un 
poder adquisitiu mes alt, amb una franja 
d'edat mes amplia i que posi l'accent en 
c^üestions de caire cultural, valoritzant el 
nostre entom, el nostre paísatge. 

Es fa necessari un canvi de model 
de creixement turístic, que conservi, 
pero, les estructures consoüdades que 
hi ha al litoral, que si bé ha contribuit 
a malmetre el paisatge de la Costa 

Uoferta d'allotjament de Catalunya i la Costa Brava 
1995 

TOTAL PLACES CATALUNYA=2.146.210 TOTAL PLACES COSTA BRAVA=735.833 

Habitatges Temporals 
77,6% 

Hotels 
10,7% 

Campings 
11,8% 

Habitatges Temporals 
74,5% 

<m Hotels 
10,7% 

Campings 

14,8% 

Nota; El tamany diferendat deis grafios és proporcional al número de places d'allotjament turístic de Catalunya i la Costa Brava. 
Font; ACTT, Balang any turístic 1995 a la Cosía Brava, man? 1996. 
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Evolució de la construcció d'habitatges familiars 
198M995 

1.000 

1981 1982 1983 1964 1985 1986 19B7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
[—L'Escala --TorroeUadeMonlgri-rEstartit • S a n t Feliu de GuJxols -)irLloretde Mar ] 

Font; Rosa M, Fraguell, a partir de dadas obtingudes de les segQents publicacions: 
Habitatgos iniciáis i acabats ais municipis i a les comarques de Catalunya <ie\s anys 1981-1995 de la Direcció General d'Arquitectura i 
Habitatge. Departament de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya. 

Brava, cambé ha creat un teixit empre
sarial (tot i que atomitzat i individua
lista) i ha generat un moviment econo-
mic que ha convertir el turisme en el 
primer sector producciu de la zona. El 
canvi és necessari, pero l'oferta de sol i 
platja encara esta vigenC i, en aquest 
sentit, el model seguit fins ara no ha 
estat un error i no s'ha de rebutjar, sino 
que s'ha de resituar i complementar. 

Els reptes de fiitur serán: 

• L'especificitat del producte, la 
creació de formules al ternat ives al 
turisme tradicional. 

• La integrado deis espais naturals 
i culturáis dins l'oferta, la partícipació 
del rerepaís i de tot el patrimoni en les 
campanyes de promoció (tenint pre-
sent, pero, si no volem repetir errors 
del passat, que el rerepaís no és una 
reserva a punt de ser explotada). 

• El sanejament de l'espaí públic, 
la millora de la qualitat urbana, la 
reducciü de la densitat de població, la 
cura de l'entom mediambiental. Mesu
res que no han de suposar una aturada 
de la industria de la construcció, sino 
una reorientado des de la urbanització 
de nous espais cap a la rehabilitació i 
millora deis ja existents. Si no volem 
que el fenomen turístic s'escampí, com 
una taca d'oli, cap ais espais encara 
verges (que n'hi ha) de la nostra Costa 
Brava, es fan necessáries, a mes a mes 

de polftiques de protecció ambiental, 
mesures de regenerado d'aquelles zones 
turístiques amb dificultats. Filosofía 
que es troba darrere del programa euro-
peu Restore (traduít a casa nostra per 
Rescat) impulsar per la DGXVI de la 
Comissió Europea i en el qual, a mes a 
mes de municipis turístics costaners de 
Franca, Irlanda i Gran Bretanya, hi 
participen quatre localitats de la Costa 
Brava (l'Escala, Torroella-rEstart i t , 
Sant Feliu de Guíxols i Lloret de Mar). 

• La coordinado entre la patronal 
-principalment «pimes» d'estructura 
familiar- i la implicacíó de tots els 
nivells de l'administració pública, que 
ha d'actuar com a eix vertebrador deis 
interessos del sector. 

• La millora de la formació deis pro-
fessionals i estudiosos del sector. Tením 
un instrument per assolir aquest objectiu 
que fa vint anys no existia, la Universí-
tat de Girona; cal dones, aprofitar-la; no 
n'hi ha prou amb Tabsorció per part de la 
Universitat, a partir del curs 97/98, deis 
estudis de TEscola Oficial de Turisme de 
Girona, que adquiririen aíxí la categoría 
de diplomatura, sino que es fa del tot 
necessária la creació d'una llicenciatura 
en turisme i la constitució d'un instituí 
de recerca dins de la maceixa Universi
tat, que acuUí tots els estudiosos que des 
de diferents ámbits de coneixement 
(geografía, economía , drec, medi 

ambient, etc.) estudiín un fenomen tan 
important i complex com és el turisme. 

Cal ser opcimistes, si volem afrontar 
amb éxit els propers anys i continuar 
essent competitius, i per aixó vull fina-
litzar aquest arricie amb un fragment 
d'una cangó d'en Joan Manel Serrat, 
que traspua l'energia que necessitarem 
tots, si volem que d'aquí a 20 anys es 
continui parlant de la Costa Brava: 

«Fa 20 anys que tinc 20 anys, 
20 anys i encara tinc for9a, 
i no tinc l'ánima morta 
i em sentó bullir la sang.» 

Llui's Mundet és professor i membre 
del Crup d'Estudis Turístics (GET) 

de la Unicat de Geografía 
de la Universitat de Girona. 
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