PACTE LOCAL PER A UN NOU
MODEL DE GESTIÓ TURÍSTICA

Sector públic i privat, crearan un nou òrgan
gestor de política turística.

Dia 6 d'abril es signa el nou pacte (Fotos: M.A. Comas)

El dijous dia 6 d'abril, l'Ajuntament de
Lloret i el sector privat del municipi, representats
per: Josep Sala, com Alcalde de la Vila, Anna M.
Gallart, representant del Gremi d'Hotelers, Fèlix
Aguilar, Associació Empresarial d'Agències de
Viatges,
Francesc Alsina, Associació
de
Comerciants, Francesc Oliva, Associació de Bars i
Restaurants i Guillermo Algar, Sector de la Nit,
van signar un conveni de col·laboració per
configurar i posar en marxa un nou model de
gestió, amb l'objectiu de situar l'oferta turística
als nivells actuals que exigeix la demanda.
Aquest acord implica la dissolució del
Patronat de Turisme i la creació d'un nou òrgan
gestor amb la participació dels sectors
esmentats.
Es preveu que en un termini de tres mesos
s'haurà de presentar el projecte enllestit, inclosa
la estructura i el sistema de coordinació de
l'órgan que haurà d'assumir aquest mateix any la
gestió i coordinació de l'oferta turística de la
nostra vila.
L'èxit, eficàcia i viabilitat del model de
gestió, s'ha de basar en un nou sistema de
financiaciò del projecte mitjançà l'increment que
l'Ajuntament ja aplica enguany sobre l'Impost
l'Activitats Econòmiques (lAE), i que aquest any
disposa de 170 milions de pressupost.
Josep Sala va destacar en la seva
intervenció el fet que Lloret no pot quedar al
marge de les actuals exigències turístiques, cal
quelcom més que sol i platja, i el sector turístic
ha de acceptar aquesta realitat si no vol perdre
prestigi, posicionament i rendabilidad.
Va seguir destacant l'importància de
l'acord, avui ens posem d'acord per establir nous
eixos de la gestió de l'oferta turística local del
futur. Ja no era possible, ja no es possible, va.

afirmar, funcionar independentment i de
vegades, amb polítiques enfrontades.
Crec sincerament, va dir, que tots els que
esteu aquí heu de ser felicitats perquè una
vegada més heu estat capaços, de tornar a posar
al davant Lloret de Mar. Aquest acord d'avui
segurament serà un exemple a seguir per molts
municipis turístics, però Lloret, haurà estat el
primer i això ens ha de donar la ventatja suficient
per articular un model de gestió sòlid, compacte,
àgil i eficaç com per afrontar en condicions el
lideratge del mercat.
Anna M. Gallart, portaveu del sector
privat va destacar l'importància de l'acord dient:
"És tracta d'un salt qualitatiu fonamental
per a la rendibilitat econòmica dels negocis de
Lloret. Els esforços que s'estan fent des del 1997
en la requalificació de la infraestructura hotelera
i en la millora dels serveis, en què s'han invertit
milers de milions de pessetes, i en la
racionalització de l'urbanisme local han de trobar
una resposta directa en la promoció i la
comercialització eficaces de l'oferta.
A partir d'ara, l'administració, els
hotelers, els restauradors, les agencies de
viatges, els propietaris de bars i discoteques i els
comerciants serem una unitat en la direcció
estratègica del turisme que consolidarà Lloret
com a destinació de qualitat, líder a nivell
mundial.
D'entrada ens posarem plegats a treballar
en la redacció dels nous estatuts del nou
patronat. Tot seguit, l'únic objectiu serà millorar
dia a dia la competitivitat turística local".
•

M.A. Comas
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