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H. CULLERÉ
❘ LLEIDA ❘ Cap de setmana per a
romàntics al Pirineu de Lleida;
rutes d’aventura i esports nàu-
tics per a grups; estades rurals
per a famílies; passejades gas-
tronòmiques per a gormands o
visites als millors paratges na-
turals en 4x4 per a espectadors.
De tot a tots els preus i amb bo-
nes idees amb què obsequiar.
Els cofres regal (com ara mart-
box o la vida és bella, entre d’al-
tres) i les ofertes que faciliten
cada vegada més portals a In-
ternet a bon preu han revoluci-
onat el mercat turístic.També
han obligat el sector a renovar-
se per no morir, a incorporar-se
als nous canals de venda per no
quedar-se amb la publicitat del
tradicional boca-orella que ha
dominat tradicionalment el sec-
tor turístic de les zones rurals.

L’aparició d’aquests nous mè-
todes de venda ha disparat els
nivells d’ocupació de forma ge-
nèrica a les comarques de Llei-
da, especialment durant les set-
manes de menys afluència i per
als sectors hoteler, rural i de tu-
risme actiu. Josep Maria Roca,
de Casa Roca, a la vall de Bar-
cedana, assegura que cada cap
de setmana tenen clients que
vénen a través d’un cofre regal.
“Vam introduir aquesta opció
de venda a l’octubre i, per co-
mençar, les visites a la pàgina
web s’han disparat un 30%. És
una bona forma de promocio-
nar-se i hi ha molts clients que
una vegada et coneixen acaben
repetint.”

També els hostalers hi han
vist un filó. Carles Cortina, de
l’hotel La Morera deValència
d’Àneu i portaveu de LesValls
d’Àneu IniciativesTurístiques,
explica que les seues habitaci-
ons també s’ofereixen a través
de cofres regal des de fa dos
anys. “És el que tira i permet
augmentar l’ocupació, cosa que
en temporada baixa pot supo-
sar un 40% de les reserves.”Tot
i així, aquest sistema de venda
pot rebaixar el marge de bene-
fici per a l’establiment entre un
30 i 40% per la comissió que ha
de pagar l’hostaler. En aquest
punt coincideixen Cortina i Flò-
rido Dolcet, responsable de l’as-
sociació d’empreses d’aventura
del Pallars. El turisme actiu tam-
bé ha recorregut als packs re-
gal, gairebé obligats per “no per-
dre quota de mercat”, afirma
Dolcet. “Un cofre d’aquest ti-
pus inclou no només esport
d’aventura, sinó també res-

Les ofertes i ‘outlets’ turístics motivats per la crisi i l’auge dels cofres regal amb estades de cap de setmana han disparat

l’ocupació dels establiments que s’han abonat a aquest nou canal de venda del producte. Tot i així, també han reduït

els marges de benefici, de manera que el sector considera que són una sortida vàlida però parcial.

‘Packs’ i ‘outlets’ turístics disparen
l’ocupació però retallen els beneficis
Els cofres regal suposen fins a un 40% de les reserves i gairebé un 40% de comissió

TURISMETEMPORADAD’ESTIU ➜

EVOLUCIÓDELARENDIBILITATECONÒMICADEL’ACTIVITATHOTELERA

Pirineu i pla
❚ La facturació per habitació ocu-
pada al Pirineu (ADR) s’ha man-
tingut al llarg de la crisi però ha
baixat aquest hivern a causa del
mal estat de la neu. Al pla, s’ha re-
duït clarament prop de nou eu-
ros.

Val d’Aran
❚A Aran també ha descendit la fac-
turació en temporada alta i baixa
en relació amb el 2008.

Catalunya
❚ La facturació mitjana a Catalunya
és millor que a Lleida. El 2011, va
créixer un 3,7%, impulsada per la
marca Barcelona. En canvi, en tu-
risme d’interior va baixar entre un
1,5 (Catalunya central) i un 4,8%
(Terres de l’Ebre).

Habitació disponible
❚ Les xifres per habitació disponi-
ble sónmés negatives, cosa que in-
cideix en l’ocupació.

FACTURACIÓDIÀRIA PER HABITACIÓOCUPADA
INGRESSOSMITJANS PERHABITACIÓDISPONIBLE

Les xifres, en euros, corresponen alsmesos demaig i desembre de cada any.
Font: Institut Nacional d’Estadística

ARAN PIRINEU I PREPIRINEU

PLA

Turistes de visita aquest cap de setmana a l’Alta Ribagorça, al costat de les esglésies del romànic de la vall de Boí.

JOSEP DE MONER

Rosendo Manrique
Resaltado
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la crisi del sector a Ponent i el
Pirineu.

La situació del turisme a Llei-
da es produeix en un moment
de ratxa per al turisme català i
el de Barcelona, que any rere
any registra més visitants, sobre-
tot, estrangers. Però el principal
client a Lleida és el turista de
proximitat, és a dir, de la resta
de Catalunya, i també de Ma-
drid iValència. Si la crisi és més
aguda a Espanya, el client del tu-

risme a Lleida està més en crisi
que el que visita Barcelona. I ai-
xò es nota. El president de la Fe-
deració d’Hostaleria, JuanAn-
tonio Serrano, opina que“la de-
manda i el consum són per ter-
ra” i assegura que aquesta si-
tuació està obligant alguns esta-
bliments a reduir la temporada
d’estiu, que abans “durava dos
mesos i mig i ara es retalla a unes
sis setmanes”. Serrano va rei-
vindicar el pes del sector turís-

tic (un 13% del producte interi-
or brut a Lleida amb pics molt
més grans en municipis del Piri-
neu) i va reclamar “que això es
vegi reflectit en uns pressupos-
tos. El turisme és lamaria de les
inversions de totes les adminis-
tracions”, va lamentar.També
va opinar que “falta una políti-
ca i un projecte concrets” per
impulsar-lo. La taxa turística que
s’aplicarà al novembre, va afe-
gir, “no millorarà la situació”.

JOSEP DE MONER

Internet s’ha convertit en unpotent canal de venda
d’ofertes turístiques i els portals i cercadorsmés coneguts
programenpaquets turístics que suposen, sovint, una
rebaixa sobre els preus originals.

Els anomenats cofres regal, que ofereixen diferents
promotors, han impulsat l’ocupació als establiments de
Lleida, en especial en temporades de baixa ocupació,
cosa que el sector veumolt positiva.

taurant i allotjament”.
Els preus s’han d’ajustar i el
benefici “baixa fins a un 35
o un 40%”. “Tot i així, en
èpoques de crisi es busquen
ofertes i ens interessen aquest
tipus de paquets turístics per
omplir en setmanes de tem-
porada baixa (en aquest cas,
després de Setmana Santa,
entre setmana durant la pri-
mavera o, després de la Dia-
da, l’11 de setembre). La res-
ta de dies, treballem molt bé
i intentem mantindre els
preus.”

La crisi, de fet, no només
ha impulsat les ofertes i els
outlets turístics sinó que ha
obligat el sector, com a mí-
nim, a mantindre preus men-
tre la resta de serveis conti-
nuen encarint-se. En alguns
casos, el PVP fins i tot s’ha
rebaixat. Les últimes dades
de l’Institut Nacional d’Esta-
dística, referides al mes de
maig, apunten en aquesta di-
recció i resumeixen que la
crisi ha derivat en un descens
de la rendibilitat si més no al
sector hoteler (vegeu gràfics
de la pàgina 3). Per exemple,
a laVal d’Aran, la factura-
ció diària per habitació ocu-
pada (ADR en les sigles en
anglès) va registrar la punta
mínima el maig passat, amb
35,81 euros, davant dels
41,42 del mateix mes del
2008, a l’inici de la crisi.Tam-
bé els preus mitjans en tem-
porada alta han baixat, se-
gons l’INE, de 98,14 euros al
gener del 2008 a 94,66 al ge-
ner d’aquest any.Això supo-
sa un descens d’un 4 a un
14%.

Pel president de la Federa-
ció d’Hostaleria, JuanAnto-
nio Serrano, des del 2007 en
alguns establiments “i segons
les setmanes, els preus han
pogut baixar fins a un 35%”
sense tindre en compte les
ofertes. El director del Patro-
nat deTurisme de la Diputa-
ció, Jordi Blanc, destaca que
la introducció de nous canals
de venda i les noves tecnolo-
gies són irrenunciables si el
sector pretén mantindre’s
viu.

Pel que fa a la rendibilitat,
admet que “la crisi ha afec-
tat tot el sector excepte a
Barcelona”. Una dada com
a exemple: la facturació mit-
jana per habitació ocupada
a Catalunya va créixer el
2011 un 3,7%, però al Piri-
neu i el pla va baixar entre
un 4,4 i un 2%.

IRRENUNCIABLES

El Patronat de Turisme
adverteix que els nous
canals de venda són
irrenunciables

Lleida, la província onmés ha
crescut l’atur en l’hostaleria
Establiments del Pirineu redueixen fins a unmes la temporada d’estiu

TURISMETEMPORADAD’ESTIU

LESPR

El Tren dels Llacs, en una de les parades.

Nous establiments
❚ Enmig d’una situació incerta per a
tots els sectors, el turístic (sobre les
xifres, un dels menys afectats per la
crisi) compta amb emprenedors dis-
posats a fer un gir a les previsions
més pessimistes. És el cas del Bo-
nansa Country Hotel, a la Ribagorça
aragonesa, que obrirà portes aquest
estiu amb una proposta que pretén
marcar una inflexió després del
boom del turisme rural. Es tracta
d’un establiment impulsat pels pe-
riodistes lleidatans Javier Ricou i
Mercè Gili que disposarà de vuit ha-
bitacions amb una superfície mitja-
na de 30metres quadrats i spa. L’ob-
jectiu és oferir un tracte pròxim i
qualitat en el servei als futurs cli-
ents.

H.C.
❘ LLEIDA ❘Lleida va registrar un trist
rècord el passat mes d’abril al
convertir-se en la província de
l’Estat on més va créixer l’atur
en el sector de l’hostaleria. La
mala temporada d’esquí en la
majoria dels complexos de neu
a Lleida podria haver avançat el
cessament gradual de l’activitat
dels empleats, que no va com-
pensar ni la Setmana Santa.A
l’abril hi havia a Lleida 11.155
afiliats al règim general de la Se-
guretat Social i autònoms al sec-
tor hostaler, dada que suposa un
5,5% menys que en el mateix
mes de l’any anterior i fins a un

10% menys que al març (amb
11.960 treballadors i autònoms,
xifra que ja va representar un
3,3% menys que l’any anteri-
or).A Catalunya, en canvi, l’atur
hostaler va disminuir aquell
mes un 0,3% en relació amb el
2011 i Espanya també va cedir
un 0,2.

L’atur per al conjunt de l’eco-
nomia lleidatana va pujar a
l’abril només un 0,90%, cosa
que dóna compte dels efectes de

LADADA

5,5%
MÉS D’ATUR

A l’abril, l’atur al sector va créixer
un 5,5% sobre l’abril del 2011 i un
10% sobre el març d’aquest any.

Un grup de turistes que van arribar ahir al Pirineu de Lleida per passar-hi la revetlla de Sant Joan.

Últims preparatius abans de l’estrena del Bonansa Country Hotel.
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ACatalunya, la despesamitjana del turista estranger va
ser l’estiu passat de 108 euros al dia, la terceramés alta a
tot l’Estat després deMadrid i les Balears. Aquesta xifra
va suposar un increment del 16%en relació ambel 2010.

A Lleida, els turistes estrangers es vangastar a l’estiu del
2011per la via de targetes de crèdit 48milions d’euros i
van retirar en efectiu 5milions d’euros. A Catalunya van
ser 1.400milions de despeses i 491milions retirats.

JOSEP DE MONER

Caldes es prepara per al turista rus
El balneari inicia contactes amb operadors per a clients de turisme medicinal || Els
israelians, principals visitants estrangers del Parc Nacional des de fa dos anys

Alguns dels periodistes russos que van visitar ahir el balneari de Caldes. Després van seguir cap a la Val d’Aran i el Pallars Sobirà.

JOSEP DEMONER/H.C.
❘ LAVALLDE BOÍ ❘ El balneari de Cal-
des de Boí ha iniciat contactes
amb operadors turístics de Sant
Petersburg per entrar en el mer-
cat rus, on hi ha una cartera po-
tencial de clients de turisme me-
dicinal, segons va explicar ahir
el seu director,Albert Isasi. Les
instal·lacions de laVall de Boí
van rebre ahir un grup de sis pe-
riodistes russos de ruta pel Pi-
rineu per gravar diversos repor-
tatges per al Canal 1 i Stream
TV sobre Lleida.

Els reporters van explicar que
les dures condicions de l’hivern
rus són causa de nombroses in-
feccions respiratòries, cosa que
fa dels balnearis i els centres de

tractament mineromedicinal un
punt d’interès turístic. El grup
de periodistes van seguir la se-
ua ruta cap a laVal d’Aran i el
Pallars per donar a conèixer el
Pirineu de Lleida entre els seus
espectadors. De fet, la Gene-
ralitat, la Diputació i el sector
treballen en la preparació de
packs turístics que inclourien
tant el Pirineu com el litoral per
al públic rus (vegeu el text late-
ral).

De moment, l’arribada de tu-
ristes russos a Lleida (una des-
tinació poc habitual per a cli-
ents exsoviètics que tenen, en
canvi, en Barcelona i la costa ca-
talana un dels seus primers ob-
jectius) està assegurada per al

pròxim hivern a través dels vols
de NatalieTour per a esquiadors.
Juntament amb aquest nou es-
pectre de clients, la demanda
del turista israelià per al Parc
Nacional d’Aigüestortes i els es-
ports d’aventura del Pallars con-
tinua consolidant-se. Durant els
dos últims anys, els israelians
han sigut els principals consu-
midors d’aquesta oferta entre
els estrangers. Mayan Benda és
d’origen israelià i viu des de fa
cinc anys al Sobirà.També és
guia del parc i assegura que “a
Israel som sis milions; tots co-
neixenAigüestortes” i encara
que fa “molts anys” que el visi-
ten, en els últims temps“ha anat
a més”.

ROPOSTESD’ESTIUALPIRINEU IELPLA

Mont-rebei i Àger
❚ La serra del Montsec i l’Observato-
ri d’Àger reben cada any entre
33.000 i 36.000 turistes. El congost
de Mont-rebei és un dels principals
atractius d’aquest paratge per a sen-
deristes i famílies.

Trendels Llacs
❚ Des de Lleida fins a la Pobla de Se-
gur, el Tren dels Llacs ofereix als usu-
aris un viatge per a la contemplació
d’un paisatge dominat per l’aigua
domada a través dels pantans de
Sant Llorenç, Camarasa, Terradets i
Sant Antoni. Al marge de les vistes,
el turista pot baixar per visitar punts
d’interès a la Noguera i el Pallars Jus-
sà.

Lleida i els seus castells
❚ Si el Tren dels Llacs atansa el turis-
ta als castells de Balaguer, Montso-
nís i Mur, Lleida compta, a més, amb
fortificacions històriques a Concabe-
lla, Florejacs, les Pallargues, Vicfred,
Arbeca, la Floresta, l’Espluga Calba,
Montclar o Verdú.

Festes populars
❚A l’estiu, l’activitat als pobles es dis-
para. Només al juliol, entre altres es-
deveniments es pot destacar les fa-
lles del Pirineu; la Festa del Batre de
la Fuliola; Dansàneu; la Transsegre o
el Ball Pla i la Pila de Taüll.

La Seu Vella de Lleida.

El rànquing
❚ Els llocs més visitats de la provín-
cia són, per aquest ordre, el Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici (274.365 visitants el
2009); les esglésies del romànic de
la vall de Boí (120.227 el 2010);
la Seu Vella de Lleida (72.000 turis-
tes el 2010, una xifra rècord motiva-
da en part per una històrica exposi-
ció de tapissos); els paratges del
Montsec i el parc olímpic de la Seu
d’Urgell (el 2010 va tindre 33.000
usuaris). Durant l’estiu, les comar-
ques de Lleida reben uns 750.000
turistes. A més, les vacances i les fes-
tes majors convoquen cada any mi-
lers de lleidatans que van emigrar
però que tornen als seus llocs d’ori-
gen.El castell de Montsonís.

Dansàneu, al juliol del 2011.

El sectorprepara
‘packs’ del Pirineu
i litoral per a
russos i britànics

■ Els turistes russos, un
dels principals consumi-
dors de la marca Barcelo-
na i la costa catalana, po-
drien arribar a Lleida des
d’Alguaire tant per esqui-
ar com per disfrutar de
l’oferta de natura i aven-
tura. Generalitat i Diputa-
ció treballen des de fa al-
guns temps en la creació
de paquets turístics per a
clients russos, que podri-
en incloure diverses desti-
nacions catalanes en una
setmana de viatge. Es trac-
ta d’oferir mar i riu, lito-
ral i muntanya a un tipus
de client conegut per la se-
ua disposició al consum.
La idea també està ober-
ta als turistes britànics. De
fet, el sector del ràfting va
anunciar ja fa uns mesos
la seua intenció de prepa-
rar lots turístics per als an-
glesos que poguessin vin-
dre perAlguaire també fo-
ra de la temporada d’es-
quí.

Un grup de turistes israelians conduïts per la guia Mayan Benda.

M.B.
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«Estic en contra de l’euro per
recepta. Per la mala gestió
dels que governen haurem
de pagar més per tot.»

ELISABET IRANZO
EMPRESÀRIA

Uncopagament que castiga elsmés febles
Catalunya va implantar ahir la nova taxa de l’euro per recepta, que obliga a pagar
aquesta quantitat per cada medicament receptat pel metge, sempre que el seu preu
de venda al públic sigui superior a 1,67 euros. La jornada va estar marcada per un
menor volum de dispensació de fàrmacs del que és habitual un dissabte. Era d’es-
perar, perquè en els dies anteriors la majoria de lleidatans i catalans van reposar per
anticipat els medicaments que tenen receptats amb l’objectiu d’estalviar-se el paga-
ment de l’euro. Això va fer que gairebé no hi hagués més usuaris que els que ana-
ven a buscar els fàrmacs prescrits pels metges d’urgències. El sentiment entre la ma-
joria dels pagadors era de resignació i a tot Catalunya només hi va haver algun cas
molt aïllat de negativa a abonar la taxa. La Generalitat argumenta que el límit anu-
al de 61 euros per persona —aquest any serà de 36 al començar a cobrar-se al final
del primer semestre— és assumible per al conjunt dels ciutadans. El problema és
que a aquests 61 euros se’ls sumarà diumenge que ve el nou copagament del Go-
vern central, que augmenta l’aportació de part dels treballadors en actiu i obliga els
pensionistes a pagar un 10% de l’import de les receptes, amb un límit de 8 o 18 eu-
ros al mes en funció de la seua renda. És evident que tant el Govern central com la
Generalitat eludeixen parlar obertament de copagament sanitari, però l’han impo-
sat per la porta del darrere. Tot això en un moment en què els impostos, taxes i ta-
rifes no paren de pujar mentre les pensions es congelen o pugen per sota de l’IPC i
molts salaris baixen a causa de la crisi. Només cal recordar la pujada de l’IRPF, del
cànon de l’aigua, de la llum, de taxes universitàries, dels transports públics i de
nombrosos impostos municipals. Una situació que perjudica especialment les per-
sones amb menys ingressos i una classe mitjana cada vegada més empobrida, men-
tre alhora es van retallant els serveis públics.

Estat i Generalitat insisteixen que es tracta de sacrificis indispensables en temps de
crisi. El que no diuen és que aquests sacrificis no són iguals per a tothom, ja que,
per exemple, els grans defraudadors s’han pogut beneficiar d’una amnistia fiscal.
Una doble forma de mesurar que resulta sagnant per a un nombre creixent de ciu-
tadans sense recursos o amb grans problemes per arribar a final de mes.
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LES PERLESDELDIA

«S’han de buscar
nous canals de

comercialització per
no perdre mercat

turístic.»

«Valentín Lasarte (l’etarra que
va matar Gregorio Ordóñez)
m’ha demanat perdó, però jo

ni oblido ni perdono.»
CONSUELO ORDÓÑEZ

GERMANA DE GREGORIO ORDÓÑEZ

FLÒRIDO DOLCET
PRESIDENT DE TURISME ACTIU DEL PALLARS SOBIRÀ

ALAXARXA

Trina Milán (@trinamilan): «Dos
clients han marxat sense comprar els
medicaments per no pagar l’euro per
recepta»

Nomdedeu (@nomdedeu) : «A València,
la F1 costa 5.000 milions. A Catalunya, la
Fórmula 44 costa un euro a les farmàcies.»

Anna Simó (@AnnaSimo): «PPC reclama
a Mas que recolzi el Govern espanyol en
comptes de fer ‘turisme’.Turisme és el q va
fer Rajoy amb ‘la roja’ en ple ‘rescatazo’.»

Masaenfurecida (@masaenfurecida):
«S’han d’eliminar tots els tribunals que
portin la contrària a Aguirre i convertir-los
en saletes reservades d’hotels de Puerto
Banús.»

Ignasi Llorente (@illorente): «Veient la
divisió q genera #Eurovegas i q afectarà el
futur de moltes famílies, el Govern hauria
de plantejar-se convocar una consulta.»

LoveWillTearUsAzna (@lwtuaznar):
«Rajoy porta ulleres perquè no ens
adonem que és Superman.»

Crisi i desenvolupament
AQUESTS DIES es duu a terme
a Rio de Janeiro la Conferèn-
cia de les Nacions Unides sobre
Desenvolupament Sostenible,
coneguda també com a Rio+20
i, en paral·lel, laCimera dels Po-
bles. La Conferència commemo-
ra i reprèn el 40è aniversari de
la Conferència de les Nacions
Unides sobreMediAmbient Hu-
mà, organitzada a Estocolm el
1972, el 20è aniversari de la
Conferència de les Nacions Uni-
des sobre MediAmbient i Des-
envolupament, batejada com a
Cimera de laTerra, que va tenir
lloc l’any 1992 en aquesta ciu-
tat del Brasil, i els 10 anys de la
Cimera de Johannesburg. Prèvi-
ament, Ubuntu, el FòrumMun-
dial de Xarxes de la Societat Ci-
vil que presideix Federico Ma-
yor Zaragoza, ha organitzat de-
bats i reflexions, com ho ha fet
també el Departament deTerri-
tori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya. Enmig de
la crisi econòmica podria sem-
blar que les qüestions mediam-
bientals han de passar a ser se-
cundàries. Però el canvi climà-
tic és una realitat inquietant, que
fins i tot ja incorporen les em-
preses asseguradores als seus
protocols de treball. I necessi-

tem canviar la nostra manera
d’entendre el progrés per ade-
quar-lo a uns principis de soste-
nibilitat. Cal evitar el consum
desmesurat dels recursos natu-
rals limitats. Cal promoure i ge-
neralizar l’adopció d’energies al-
ternatives, com l’eòlica, la geo-
tèrmica, la solar,... Cal prendre
consciència del respecte indis-
pensable que hem de tenir pel
medi natural per no degradar-lo
d’una manera irreversible. En
aquest context sorgeixen inicia-
tives tan interessants com laNew
Economics Foundation (NEF),
que propugna la justícia social,
l’anomenada economia verda i
el benestar col·lectiu.Mes enllà
d’alarmismes catastrofistes, s’im-
posen una reflexió i una reacció
globals, que ens impliquin a tots,
perquè laTerra depèn del que
fem tots i cadascú de nosaltres.
Rio+20 ens ho recorda. Són
nombroses les especies de ma-
mífers o amfibis en procés d’ex-
tincíó, la desforestació incideix
greument en l’increment de les
emissions de diòxid de carbo-
ni,... però, sobretot, cal tenir pre-
sent que som fills de laTerra i
que hem d’aprendre a créixer
sense destruir el seu futur, que
es el nostre.

CARLESDUARTE
AESTONES

Diners
“DINERSTORNEN los malalts
sans;/moros, jueus e cresti-
ans,/lleixant a Déu e tots los
sants,/diners adoren.” Popularit-
zats gràcies a la cançó de Rai-
mon, aquests famosos versos de
l’Elogi dels diners d’AnselmTur-
meda, franciscà i escriptor ma-
llorquí nascut el 1355, convertit
a l’Islam amb el nom d’Allah at-
Tarjuman al-Mayurqi i conside-
rat un clàssic en català i àrab, les
dues llengües que va cultivar, no
han envellit gens,malgrat els se-
gles transcorreguts, probable-
ment perquè hem viscut canvis
enormes però no pas en allò que
constitueix el moll de l’os de la
condició humana.

No és veritat que no hi hagi
diners en la nostra vella Europa.
N’hi han moltíssims, però s’han
invertit malament i sobretot, en
el cas de la majoria dels bancs i
caixes, s’han utilitzat per com-
prar solars i edificar milers d’ha-
bitatges que ni feien falta ni es
vendran fàcilment, i invertint en
productes especulatius, enlloc de
finançar la nostra economia re-
al: la del pagès, el botiguer, el fa-
bricant o l’hostaler.

Entre d’altres coses, s’ha tren-
cat o s’ha esquerdat el vincle de
confiança que manteníem amb
el directiu de tota la vida de la
sucursal del poble o del barri, so-
bretot quan aquest directiu, ob-

nubilat per la promesa del bo-
nus, ha arribat a col·locar pro-
ductes financers complexos a
persones que havien de signar
amb el dit perquè no sabien es-
criure, com ha passat a Galícia.
Lamajoria de nosaltres continu-
aremmantenint la nostra llibre-
ta d’estalvis, tot i que em sem-
bla que aquest concepte ja no
existeix, però als bancs i les cai-
xes, en general i amb indepen-
dència de la seua actuació con-

creta, no els serà senzill recupe-
rar la seua imatge ni la confian-
ça dels centenars de milers de
petits estalviadors que van cons-
truir el país que tenim i que som,
i que actualment corre el risc
d’acabar trinxat entre les man-
díbules dels mercats internacio-
nals. No tinc cap bola de vidre.
Tanmateix, m’agradaria creure
que tots plegats acabarem extra-
ient unes quantes bones lliçons,
pel cap baix, de tot allò que ens
està tocant i ens tocarà patir.

MIQUEL PUEYO
L’OFICI QUEMÉSM’AGRADA

No és veritat que no hi

hagi diners en la nostra

vella Europa. N’hi ha

moltíssims, però s’han

invertit malament

Rosendo Manrique
Resaltado




