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Notícies

L’impacte dels actuals CONFLICTES
a L’ORIENT MITJÀ en el turisme
Les revoltes socials que es van iniciar en primer
lloc a Tunísia i després a Egipte, que han estat
seguides per altres països de l’Orient Mitjà i que
en aquests moments tenen el punt àlgid a Líbia,
han paralitzat l’activitat turística en aquesta
zona.
El passat mes de gener, les agències de viatges es van veure
obligades a cancel·lar tots els viatges a Tunísia, i posteriorment, el mes de febrer, van haver de fer-ho amb els viatges
a Egipte i a Líbia. Davant d’aquesta situació, les agències han
tractat d’oferir a la clientela viatges a destinacions alternatives, però els viatgers no sempre han acceptat aquesta possibilitat de canvi, i en molts casos s’ha optat per cancel·lar el
viatge.
En aquest supòsit, en què la clientela no ha acceptat l’alternativa que se li ha ofert, l’agència de viatges, d’acord amb
l’establert en la legislació vigent, s’ha vist obligada a reemborsar totes les quantitats pagades, sense poder aplicar cap
despesa d’anul·lació. Així, doncs, per a les agències de viatges emissores, i especialment les agències i operadors turístics especialitzats en aquestes destinacions, els perjudicis
causats han estat importants.

Les principals repercussions
Egipte ja ha demostrat en altres ocasions una ràpida capacitat de recuperació, atès el seu elevat component històric i
cultural. Tot i que la situació és complicada a tota la zona de
l’Orient Mitjà, a principis de març, un mes després de l’inici
de la revolució a Egipte, es podia dir que s’havien tornat a
rebre les primeres peticions de reserves i que els operadors
turístics del nostre mercat havien tornat a incloure Egipte en
les seves programacions. Per part del Ministeri d’Assumptes
Exteriors, es va retirar la recomanació de no viatjar i Egyptair

havia tornat a programar els vols. Tot això apunta a una propera recuperació d’Egipte; no obstant això, aquesta recuperació amb vista a la Setmana Santa és molt difícil, ja que la
crisi ha coincidit amb el moment en què es realitzen les
reserves per a la primavera.
D’altra banda, en una destinació com ara Tunísia, on el principal atractiu és el sol i la platja, i per tant, hi ha una major
competència entre tots els països de la conca mediterrània,
podríem dir que la situació actual del país ha beneficiat al
sector receptiu espanyol. Operadors turístics britànics i alemanys han ofert destinacions com ara Catalunya, les illes
Balears o les Canàries com alternatives a Tunísia i Egipte.
Així, ja en el mes de gener i de febrer es va constatar un augment dels viatges realitzats per turistes estrangers, amb
relació a l’any passat.
Finalment, no podem deixar de banda la influència que tindrà l’augment del preu del carburant en el sector dels transports i molt especialment en el transport aeri, com a conseqüència de la situació de Líbia. Sens dubte, això afecta tant
al turisme receptiu com a l’emissor, ja que suposa un increment en el preu del transport. Caldrà veure, doncs, la seva
influència en els viatges que es realitzaran aquest 2011. 
Catiana Tur
Gerent de l’ACAV
(Associació Catalana d’Agències de viatges)

Marian Muro, nova directora general de Turisme
Des del passat mes de gener, Marian Muro (vegeu l’entrevista de la pàgina 18) ocupa el càrrec de directora general de Turisme de la
Generalitat de Catalunya i forma part de l’equip del conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena. Muro, llicenciada en dret per
la Universitat de Barcelona, ha estat durant 15 anys gerent de l’ACAV, càrrec que actualment ocupa Catiana Tur. 

