
posta del president de la Generalitat, el Par-
lament català podria demanar la firma dels
catalans majors de 16 anys i la proposta re-
fusada ser presentada de nou al rei Joan Car-
les I. Si el Rei o el Parlament espanyol no ac-
ceptessin la voluntat de cinc milions de ca-
talans s’hauria de traslladar a l’arbitri de
Brussel·les. Catalunya aspira deixar de ser
una província espanyola, i amb personalitat
pròpia mantenir una sincera amistat amb
Espanya, com existia entre Ferran el Catòlic

rar-ho endavant. Per tant, per molt bé que es
faci el pacte tindrem com a mínim un Govern
bipartit, i se’ns presenta una legislatura dura
(ja en tenim experiències), amb la situació
econòmica que estem sofrint, ja cal que ens
calcem! Tots els partits diran que han guanyat.
Però nosaltres els diem que es posin a tre-
ballar ràpid i en ferm per resoldre, almenys
de moment, la situació de crisi i estudiar el
pressupost acuradament per no haver de fer
més retallades i augmentar tributs, perquè

senta com «Dia d’Europa i identitat europea.
Recursos formatius i didàctics». Està ben ex-
plicat en què consisteix aquest curset semi-
presencial si s’accedeix la web d’Ensenya-
ment (xtec.cat): els docents que se n’inte-
ressin tenen temps només fins a aquest di-
vendres, 30 de novembre, per apuntar-s’hi.
Molts pensem que val la pena l’esforç: és cert
que la formació sempre ho val, però si així
podem ensenyar «més Europa», millor, per-
què... Europa comença a l’escola, també.

simple vista, però aquí, en el lector, hi ha
un dèficit íntim, una carència a la qual la
ficció dóna un alleugeriment momentani,
com una crema d’ús tòpic. En altres parau-
les, la lectura, com l’escriptura, tracta el
símptoma, però no cura la malaltia.

Ara bé, podem dir llavors que la perso-
na normal seria la que està mirant la tele
mentre que l’anormal es troba a l’habita-
ció del costat llegint Stephen King, per no
citar Flaubert? És més normal el seguidor
de Sálvame de Luxeque el lector d’El res-
plandor? Evidentment no. Tots dos són
anormals, encara que es tracta d’anorma-
litats diferents. Vol dir-se que per mirar la
tele, com per llegir, es requereix també un
grau d’anormalitat interessant. De la ma-
teixa manera que viatjar no ens porta en-
lloc, discutir sobre el que és normal i el que
no, tampoc. Tots, en un registre o en un al-
tre, som anormals, fins i tot encara que no
sabéssim dir (i no sabem) en què consis-
teix la normalitat.

Això ens condueix de cap al tema (o a
l’assumpte, ara no hi caic) del nacionalis-
me. Hi ha nacionalismes més normals que
d’altres? Si existís un cànon de nacionalis-
mes, el català ocuparia un lloc inferior a
l’espanyol? Fa poc, a la tele, van preguntar
a un independentista català si Espanya li
semblava un país sobirà. Va respondre que

no, però que ell es conformaria
amb aquests nivells d’inde-

pendència per a Catalunya.
Així que no sé.

anàlisi de les dades que pro-
porciona l’Enquesta d’Ocupa-
ció Hotelera permet obtenir
una radiografia del sector ho-

teler de Lloret de Mar. Val a dir que les es-
tadístiques es confeccionen a partir d’uns
qüestionaris que omplen els responsables
dels establiments. Atès que la picaresca és
una pràctica arrelada, no es pot descartar
un biaix important entre la resposta i la re-
alitat. Aquestes sospites fan necessari ad-

vertir que les xifres es limiten a assenyalar
els grans trets de l’oferta i la demanda ho-
telera del 2012.

En primer lloc, en el període de gener-
octubre de 2012, Lloret de Mar ha acollit
38.058 viatgers menys que l’any 2011 (un
4% en relació amb el 2011). Dels 918.667
visitants, 725.102 han estat estrangers (un
79%) i 193.564 residents a Espanya (un
21%). En segon lloc, les pernoctacions han
disminuït en 207.188 (un 4,25% en relació
amb el 2011), però la caiguda del turisme
resident a la pell de brau equival a un -
11,6% mentre que l’estranger només és del
-2,9%. En termes absoluts són 118.273 per-
noctacions menys de turistes estrangers i
88.915 menys de residents a Espanya. Del
total de 4.666.406 pernoctacions, en deu
mesos, 3.992.987 són d’estrangers i 673.419
són del país. En tercer lloc, la ràtio d’esta-
des (quocient entre pernoctacions i viat-
gers) pràcticament no ha variat respecte al
2011 i es situa entorn els 5 dies.

A partir d’aquests resultats, es podria
concloure que eren encertades les queixes
d’Antoni Escudero, president dels hote-
lers gironins, quan va assegurar l’1 d’octu-
bre, Dia Mundial del Turisme, que la tem-

porada havia estat pitjor que la de l’any
passat. Era la contesta a unes declaracions
triomfalistes del conseller Mena, que el
dia 28 de setembre afirmava que el nivell
d’ingressos del turisme estranger estava
creixent.

Ara bé, ambdues opinions són compati-
bles si s’analitzen els índexs de facturació
mitjana per habitació ocupada (ADR) i
l’ingrés per habitació disponible (RevPAR)
que publica Exceltur. Pel que fa a Lloret de
Mar, l’índex de l’ADR va assolir un valor
mitjà de 53,2 € i l’índex del RevPAR va atè-
nyer els 37,9 €. Per tant, si es calcula la fac-
turació global d’acord amb l’ADR, en
aquest deu mesos s’haurien generat uns
ingressos de 248,25 MEUR, que és un aug-
ment del 3,32% respecte al 2011. Sense
comptar, és clar, l’economia submergida!

En altres paraules, els empresaris hau-
rien capejat el temporal mitjançant la mi-
llora de la rendibilitat. Més difícil és conèi-
xer quina part correspon a una pujada dels
preus i quina a les reduccions de la despe-
sa, en especial les rebaixes salarials. 

Com sempre, doncs, la temporada turís-
tica a l’hoteleria lloretenca, no ha estat ni
bona ni dolenta sinó tot el contrari.
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