
 
 
 

 
El CETT promou el debat sobre el futur del 
turisme des de la visió dels partits polítics en 
el marc de les eleccions de la Generalitat de 
Catalunya 2010 

 
• La majoria de formacions polítiques aposten per la diversitat 

d’oferta turística sempre que estigui basada en la qualitat, 
comptant amb el suport de l’administració i una aposta 
decidida dels empresaris. 

 
• Entre els temes que es van abordar al debat destaquen el rol de 

l’administració, la importància de la formació, la situació dels 
empresaris afectats per la crisi i l’opció d’aplicar taxes com a 
fórmula d’ingrés per al sector, entre altres temes. 

 
 
Barcelona, 5 de novembre de 2010 
 
 

Davant la propera cita a les eleccions de la Generalitat de Catalunya, el 
passat dia 3 de novembre, l’Observatori CETT va promoure un debat per analitzar 
el futur del turisme des de la perspectiva dels partits polítics. A la taula van ser-hi 
presents les principals forces polítiques representades al Parlament de Catalunya. 

 
Així doncs, els representants polítics que van participar en el debat van ser: 

Xavier Crespo (CiU), Dolors López (PSC), Joan Carles Vilalta (ERC), Rafael Luna 
(PPC) i Laura Massana (IC-Verds) 

 
Segons Xavier Crespo en representació de CiU, per fer front a les dificultats 

actuals cal crear un clima de confiança empresarial i facilitar la iniciativa 
emprenedora agilitzant i reduint la burocràcia administrativa. Crespo, també va 
posar èmfasi en prioritzar la inversió en infraestructures per millorar les opcions de 
connectivitat  per tal d’oferir més competitivitat al sector. Tanmateix, també va 
manifestar que si s’ha d’aplicar alguna taxa, ho hauria de fer l’Estat perquè sinó 
s’entraria en un greuge competitiu amb la resta de comunitats. Xavier Crespo 
també va avançar que si la seva formació assoleix el govern, constituiran una 
Conselleria de Turisme. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
Per a la representant del partit socialista, Dolors López, de cara al futur del 

turisme cal apostar per la recerca i el coneixement estratègic que ens permeti 
conèixer les noves demandes del sector turístic. López també va defensar el 
model de partenariat públic -privat posant com a exemple, l’Agència Catalana de 
Turisme, per fomentar estructures organitzatives turístiques que ajudin a potenciar  
el sector. En quant al model turístic, Dolors López, considera que cal anar més 
enllà de l’oferta de sol i platja. 

  
En representació d’ERC, Joan Carles Vilalta, creu convenient potenciar la 

marca Catalunya i complementar-la amb altres marques representatives del 
territori català. Vilalta, va destacar també, la importància de desestacionalitzar el 
turisme buscant nous segments turístics i nous mercats a l’exterior amb la voluntat 
de no concentrar principalment l’oferta en el sol i la platja. Segons Joan Carles 
Vilalta, en els darrers anys, el govern ha pres mesures per reduir la burocratització 
de l’administració perque pugui ser més eficient. Per al representant del partit 
republicà, és important que l’empresari reinverteixi en recursos propis i ha 
d’apostar per contractar als millors professionals.  

 
Per la seva part, el representat del partit popular a Catalunya, Rafael Luna, 

creu fermament en l’aposta turística de sol i platja, però condicionant-la a fer 
esforços per millorar la qualitat dels serveis. Segons Luna, és a partir d’aquest 
model turístic que es pot atraure un turisme transversal basat en la cultura i la 
identitat del territori. Per a Rafael Luna és prioritari ajudar als empresaris a captar 
recursos financers davant els problemes que estan patint com a conseqüència de 
la crisi i s’hauria d’aplicar una reducció d’impostos com per exemple l’IVA. Per al 
candidat del partit popular encara s’han de fer més esforços per reduir tràmits 
burocràtics a l’administració i simplificar les seves estructures.  

 
Per part d’Iniciativa per Catalunya Verds, Laura Massana, cal prioritzar la 

formació pel futur del turisme i al mateix temps revaloritzar els professionals del 
sector millorant les seves condicions de treball. Per a Massana, s’ha d’apostar per 
la Sostenibilitat Social amb l’objectiu de tenir més capacitat d’ acollida de turistes 
però aplicant mesures que millorin la seva convivència amb els residents. A més, 
Massana, creu oportú aplicar una taxa però hauria de ser d’àmbit general perquè 
no provoqui greuges comparatius. En tot cas, segons la representant dels verds, 
s’hauria d’estudiar com i en quins casos s’aplicaria un impost turístic.  

 
 
 
 
 
 



 
 
Sobre Grup CETT 
 
És un centre Internacional de formació i transferència de coneixement en hoteleria i turisme adscrit 
a la Universitat de Barcelona, que ofereix tots els diferents nivells de formació en aquests camps 
(formació professional, universitària de grau i postgrau, Màsters, continua per a professionals en 
actiu i a mida de les empreses. 


