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Ahir es va fer una jornada de reflexíó en la qual dos «consultings» van indicar els camins que cal seguir

El sector turístic de Uoret analitza el
present buscant millorar de cara al futur
JOAN FERRER
Corresponsal
Lloret de Mar.— Organitzat peí
Patronat Municipal de Turisme de
Lloret de Mar, ahir es va celebrar
una jornada de reflexió turística
que va reunir, en sessió de matí i
tarda, una vuitantena de professionals que varen poder escoltar
els raonaments I els possibles camins a seguir de cara a millorar el
turisme a través de les paraules de
professionals de dos «consultings», un de Barcelona i un de Montpeller, THR i HTL, respectivament. Aquests darrers varen fer
una demostració, en la darrera de
les ponéncles de la jornada, d'una
central de reserva «minitel», procés telemátic que molt aviat será
viable a Catalunya. L'acte de
cloenda, que fou presidit-per Á n gel Miquelsanz, director general
de Turisme de la Generalitat, va
servir per presentar un vídeo de
Lloret, dirlgit principalment a totes
les persones que arriben a la vila
en autocar.
Jordi Martínez, alcalde de Lloret
i president del Patronat Municipal
de Turisme, fou l'encarregat d'obrir la jornada, i va destacar en el
decurs d'aquest acte la importancia d'aquesta trobada. «Del que
es tracta és de, mirant el passat
i analitzant el present, oferir una
serie d'elements de judici, comparació i reflexió per pensar i
programar el futur». L'alcalde
lloretenc també destaca que en el
turisme, «mes que en un altre
sector, cal la col.laboració i la
unió; en definitiva, el treball
conjunt de la iniciativa pública i
privada».
La sessió del matí fou portada
per Eulogi Bordas í Josep Chías,
de THR de Barcelona, que varen
parlar tant de l'organítzació del t u risme a Espanya com de la política
del govern central en aquest tema
i de la situació de Lloret en particular. Eulogi Bordas destaca, peí
que fa a l'organització del turisme, que caldria crear una comissió interministerial. «Hi ha qüestions
que no son exclusives de la secretaria general de Turisme: se-

dins d'aquests, a les zones mes
interessants de cadascun. També
cal buscar una imatge per la qual
es conegui Lloret, un benefici i
una diferenciació.
La sessió de tarda va anar a carree del «Consulting» HTL de Montpeller, amb les intervencions de
Xavier Bonel i Claude Morain, que
veien les perspectives de futur
amb una mica mes de pessimisme
que el «consulting» de Barcelona.
«El mercat será más feble del
que ens pensem en un futur.
Per aixó cal evolucionar, ampliar les ofertes i teñir en compte, sobretot, el que demana el
client, i que aquest, en la seva
estada, ha de satisfer les seves
necessitats». Xavier Bonel també
va fer referencia a la liberalització
del mercat a l'any 92. «En aquell
moment, Lloret ha d'estar preparat per afrontar el repte de
¡'obertura de mercat». El «consulting» HTL també va oferir una
serie de dades, com les de les caEn el decurs de la jornada de reflexió turística es va presentar un vídeo sobre Lloret que ha realitzat
racterístiques del turista, el que
la Generalitat. (Foto CARLOS SANS).
deniana o quins camins fan servir
per escollir el lloc, en el cas condana, nivell deis professionals,
guretat ciutadana, medi ambimes gent a Espanya son la reco- cret de Franga.
carreteres— que en un moment
ent, comunicacions, e t c . .
manació d'un amic o l'experiéncia
La jornada va comptar també
donat poden desviar els clients
Aquests temes son cotripeténpropia. «Aquí es podría intentar amb la presencia d'Ángel Miquelcap a altres indrets». Tema de
cia de diversos ministeris i cal
aconseguir l'u más u, que cada sanz, que va presentar un vídeo de
reflexió pels presents fou un estudi
tractar-los i estudiar-los conjunvisitant torni o en recomani un Lloret realitzat per la Generalitat.
sobre alió que mes satisfá el visitament». Un altre aspecte que cal
altre».
«Feia falta una eina de curta
tant i alió que menys. «D'aquesta
potenciar, segons Bordas, és la
Amb tot, un deis objectius a presentado ais visitants». Mimanera es pot planificar, tenint
coordínació a nivell de prom'oció.
aconseguir és «potenciar el lide- quelsanz explica que la idea va
en compte el que cal millorar o
«Moltes vegades, principalment
rat en la quantitat, que en certa sorgir per poder oferir ais autocael que cal conservar». Sobre una
a nivell local, es treballa amb
manera ja es té, pero també ser
ristes la possibilitat d'ensenyar el
mostra de sis mil enquestes, Chias
molt bona voluntat, pero sense
líders en qualitat». El «Consullloc de destí i les possibles excurdefiní les vacances que busca el
aconseguir gaire efectivitat per
ting» de Barcelona va oferir, per
sions a fer al llarg de Testada.
turista dient que «volen vacances
manca de coordinació». Pal que
finalitzar la sessió del matí, una
«Pero el vídeo, el posem a disa m b sol, djvertides i a bon
fa a la promoció turística a l'esserie de recomanacions que serposició de totes les persones repreu», destacant el clima,- el sol,
tranger, demaná que s'augmenti
veixen per definir una estrategia
lacionadas amb el món del turisla platja, el mar i la diversió com el
al cent per cent el capital destinat.
de mercat, línies que passen per
me». Aquest vídeo, realitzat per
que mes satisfá els turistes, i el
«Dotze mil milions, que son els
buscar unes réspostés a una serie
Vídeo Empordá, forma part d'una
tránsit, els sorolls i la neteja, com
diners destinats a la promoció
de preguntes, com quines son les
primera fase de sis poblacions:
el que menys.
exterior, poden semblar molts,
necessitats básiques del turista.
Lloret, Roses, Platja d'Aro, Salou,
pero només és una cinquena o
Altres aspectes que cal teñir en
En aquést sentit, es creu que cal
Calella i Sitges, realitzat en sis
sisería part del desitjable».'
compte a l'hora de planificar, seuna especialitzacíó, ja que és imidiomes: cátala, castellá, francés,
gons Bordas, és que a Espanya el
THR va oferir tot un seguit de
possible un mateix turisme per a
anglés, alemany i italiá. L'edició
nombre de turistes creix per sobre
dades del turisme, interpretades
tots els turistes. També cal plantedeis sis vídeos, que séran repartits
per Josep Chías com a optimístes de la mitjana mundial. «Pero cal
jar-se on buscar els clients, i es va
de manera gratuita entre els proconservar aquests percentatde cara al futur. «L'evolució del
afirmar que l'ideal seria que quatre
fessionals del turisme, ha comptat
ges». També es va comentar que
mercat será creixent, sempre
países aportessín el vuítanta per' amb un pressupost de dos milions,
la promoció i la propaganda han
que no hi hagi errors estratégics
cent deis visitants. Aleshores cali ja es pensa en una segona fase
greus i es planifiqui bé el futur. d'anar dirigidas a nivell personal,
dria dirigir els esforcos promocío«destinada principalment a víHi ha temes —seguretat ciuta- ja que els dos motius que porten
nals a aquests quatre paísos. I,
deo temátic»

Fer reserves sense sortir de casa
sortint a la pantalla el preu del serJ.F.
Corresponsal ve! sol.lidtat, índicant el pagament
antícipat i on s'ha d'enviar per
Lloret de Mar.— En el decurs de confirmar la reserva, tot sense sorla sessió de la tarda, HTL de tir de casa.
Montpellier va fer una demostraSi aquest és el funcionament
ció práctica d'una central de reserd'un
particular, els hotels també
ves en un minitel, en el cas práctíc
presentat ahir, connectat en direc- di&posen d'aquestes termináis, on
te a una estació d'esquí deis AIps arriben les reserves efectuadas a la
central des de qualsevol indret. Al
francesos. La Plagne. Un mitjá comercial íTiodern que compta amb mateix temps, Thotel pot fer, en
uns tres milions d'usuaris a Franpa cada moment, les variacions opori prop de cinc milions a Europa, i tunas. Cada hotel té un codi de la
que a Catalunya será connectat mateixa manera que cada central
d'aquí a pocs mesos, el marg o té un número de teléfon b n pot
connectar Tusuari. La característi('abril. El minitel és un aparell semca fonamental és la immediatesa, i
blant a un ordinador, amb la corresponent pantalla, que mitjangant el poder saber en cada moment la
el teléfon permet connectar amb disponibilitat d'un producte o un
les centráis, instal.lades a cada po- servei. El preu d'una central osblado, centráis que compten amb cil.la entre els trenta o trenta-cinc
milions, mentra que les termináis
totes les dades de l'oferta i disponibilitat turística de cada vila en valen unes cent mil pessetes, encada moment. El minitel situat ahir cara que a Franpa s'han distribuít
a Lloret va servir, en primer lloc, gratuTtament i s'espera que el 92
per un usuari qualsevol conéixer tots els particulars en tinguin.
com arribar a Testado,'el apartaments o Hits llíures en un cert moment, les seves característíques,
els preus i l'oferta complementaria. Una vegada coneguda la dispon íbílitat es pot fer la reserva.

El que es va fer ahir a Lloret fou
una simple demostració, i una vegada Catalunya astigui connectada a la xarxa francesa i, per extens a , a Teuropea, caldrá estudiar la
viabilitat de la instal.lacio.
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Ahir es va fer a Lloret una demostració práctica del funcionament del minitel. (Foto CARLOS
SANS).

