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Opinió

Responsabilitat social

LA COSTA BRAVA COOPERACIÓ
1908-2008
a Namíbia
El passat 12 de setembre es van complir 100
anys d’ençà de la publicació per primera vegada
del nom Costa Brava com a marca o denominació del litoral gironí.
En un univers tan canviant com el nostre, el fet
que marques o productes
tinguin una durada tan
llarga no acostuma a ser
fàcil, i cal suposar que
només arriben a aquesta
xifra mítica aquells que
realment disposen d’un
gran atractiu.
Avui la Costa Brava viu,
doncs, el resultat d’un
èxit incontestable, que ens ha internacionalitzat en les èpoques
més tancades, que ens ha obert el tarannà, que ha generat progrés i benestar econòmic i que, naturalment, també ha deixat
empremtes en el territori que potser ens agradaria esborrar.
Però la Costa Brava ha de viure aquest centenari sense nostàlgia,
mirant al passat només de reüll, per recordar sempre el que no cal
repetir i també el que ens va situar en aquesta situació d’avantguarda quan la resta del litoral català vivia d’esquena a la costa.
Encarar una segona centúria d’activitat turística amb tot aquest
bagatge de coneixement és un avantatge competitiu de primera
magnitud.
És cert que les destinacions turístiques a casa i a fora s’han multiplicat i que la competència és més dura que mai, però seguim
disposant d’un territori magnífic i d’un rerepaís incorporat més
recentment a l’activitat turística carregat d’atractiu, de singularitat i d’història mil·lenària. És cert també que la nostra oferta cultural, sobretot la musical, és avui potser la millor de tota la Mediterrània, que la nostra gastronomia apassiona el món sencer i que
disposem d’una planta hotelera singular fonamentada en el tracte i la qualitat.
Però l’èxit de qualsevol projecte rau també en les persones, i estic
cert que disposem de noves generacions d’empresaris més viatjats
i més preparats, i també de polítics capaços d’entendre que la
col·laboració pública i privada és clau en un projecte turístic.
Uns i altres tenen l’encàrrec i l’obligació de conduir la nau novament a l’èxit. El repte no és fàcil atesa la gran competència, però
ja voldrien la majoria dels nostres competidors disposar de tantes
i tan bones cartes per jugar la partida! n

Martí Sabrià
Geògraf i gerent de l’Associació Hotelera de la Costa Brava

Fruit de la continuada col·laboració entre l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETTUniversitat de Barcelona i la Fundació Internacional Olof Palme, recentment s’ha signat un
acord per desenvolupar un projecte de cooperació tècnica internacional en aquest país per
als propers quatre anys.

Namíbia és un país situat al sud-oest del continent africà. Té una
població de dos milions d’habitants però un territori tan extens que
la densitat dels seus pobladors no arriba a les 2,2 persones/km2. Tot
i que l’activitat econòmica principal al país és l’agricultura, la pesca
i la mineria, el turisme és un valor en creixement gràcies, especialment, als magnífics recursos naturals turístics que posseeix. A
Namíbia el turista gaudeix de milers de quilòmetres de costes i interiors desèrtics (la costa dels Esquelets, el desert del Kalahari, el desert
del Namib), de la fauna de la sabana al nord del país (elefants, rinoceronts, girafes, zebres, antílops, etc.) i de la multitud de granges,
reserves de caça i comunitats indígenes.
En aquest context, l’acord de col·laboració entre l’EUHT CETT-UB i la
Fundació Internacional Olof Palme pretén desenvolupar un projecte
de cooperació tècnica internacional al país. En concret, es tracta de
dur a terme un paquet d’accions entre les dues institucions catalanes i la Namibia Hotel & Tourism School, de la Universitat Politècnica de Namíbia (NHTS). La proposta, redactada pel grup de treball
de cooperació i desenvolupament de l’àmbit de coneixement expert:
Turisme, Cultura i Territori de l’EUHT CETT-UB, ha estat aprovada pel
Joint Equipment Aid Fund (JEAF), amb fons de la cooperació espanyola internacional i sota els auspicis del govern de Namíbia.
El projecte planteja dues línies d’actuació: l’ajuda a l’ampliació d’infraestructura de la NHTS i el desenvolupament d’un programa de
transferència de coneixement. En aquesta segona línia, les principals
activitats se centren en la realització d’un Seminari Internacional de
Turisme de coordinació conjunta, un programa de formació per a
professors i alumnes de la NHTS amb una estada formativa a l’EUHT
CETT-UB durant els propers quatre cursos acadèmics, un programa
d’intercanvi de línies de recerca Nord-Sud (turisme social, turisme
comunitari, safaris, etc.), així com tallers d’experiències pràctiques a
Namíbia per part de professorat del CETT.
És previst que les primeres activitats relacionades amb el projecte
tècnic s’inicïin a partir del segon semestre de l’actual curs acadèmic
2008-2009. n
Damià Serrano Miracle. Cocoordinador de l’ACE Turisme,
Cultura i Territori, de l’EUHT CETT-UB

