
OPINIÓ 

El gran repte de Lloret de Mar 
03/08/13 02:00 - PRESIDENT DE LA MESA EMPRESARIAL DE TURISME DE 
LLORET DE MAR - CLIMENT GUITART  

La directora general de Turisme de la Generalitat, Marian Muro, ho va dir ben clar 
en la primera jornada organitzada per la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret 
de Mar: si el sector turístic es compromet a invertir per aixecar el llistó de la 
qualitat, el govern català està decidit a triar Lloret com a població pilot per 
desenvolupar un pla de reconversió integral del destí. Aquest compromís de la 
Generalitat, que mai abans no havia estat tan explícit, és una magnífica notícia. 
Per això, els representants del sector turístic no van dubtar a manifestar-li, 
clarament, en la mateixa jornada, que hi podia comptar, que cal posar-se a 
treballar d'immediat. 

Segur que a Lloret hi ha molt de camí per recórrer cap a l'ideal de destí que la 
majoria dels empresaris turístics tenim al cap. Però si hem de ser justos, no es pot 
passar per alt que el sector turístic hem invertit més de 300 milions d'euros en 
menys d'una dècada i que el comerç també ha fet un esforç més que 
considerable. I que bona part d'aquestes inversions s'han fet quan la crisi ja havia 
començat. 
 
Compromisos 
 
De la primera Jornada de la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar, n'han 
sorgit dos compromisos evidents, que han d'ajudar a la competitivitat del destí i de 
les seves empreses, que són les que realment generen riquesa. El primer 
compromís, entre el govern i la Mesa Empresarial és treballar conjuntament per 
situar Lloret on realment li correspon, pel seu pes específic en el context turístic 
català i espanyol. 
El segon, fruit de l'acord de col·laboració que han firmat la Mesa Empresarial i 
l'Ajuntament, és caminar junts, superant recels i prejudicis del passat, conscients 
que només ens en sortirem si treballem junts i en una mateixa direcció, en 
benefici d'un interès superior. 
 
El futur 

El gran repte de Lloret de Mar és, avui, assegurar-se el futur, gestionant amb 
encert la complexitat del present, sense perdre de vista la contínua transformació 
d'un destí amb grans potencialitats, capaç d'atraure noves inversions d'interès per 
a la població. Un repte que transcendeix les persones i les institucions, privades o 
públiques: deixar a les noves generacions un llegat millor del que nosaltres ens 
vàrem trobar. 

Què és el progrés, sinó això? Avui, aquesta transformació només es pot fer amb 
la unitat d'acció d'administracions i empreses. Sembla que tothom ho té clar. Ara 
ja és moment de començar a concretar-ho. I no podem esperar gaire més. 
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