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GRÀFIC 67. FREQÜENTACIÓ DE LA SEGONA
RESIDÈNCIA A SANT LLORENÇ DE LA MUGA (%).

Pràcticament/tot l'any
95,

Nomésjdurant l'estiu
5,0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Enquesta sobre Turisme Residencial. 1992.



GRÀFIC 68. FREQÜENTACIÓ DE LA SEGONA
RESIDÈNCIA EN EL PERÍODE NO ESTIVAL A SANT

LLORENÇ (%).

1-2 vegadesjal mes
28,9

Cada cap de setmana
36,8

Menys 1 vegada al mes
21,0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Enquesta sobre Turisme Residencial. 1992.



meitat de les famílies enquestades es perllonguen entre un i dos

mesos i un 17,5% hi resta més de dos mesos; d'altra banda, hi ha,

però, un 35% que hi resideix només entre dues setmanes i un mes.

En relació a la localització de la segona residència,

s'observa el fet de què les estades són més llargues quan la

segona residència està emplaçada fora del nucli, de manera que

prop de la meitat de les famílies hi permaneixen més de dos

mesos, en canvi quan la segona residència està localitzada dins

del nucli hi resten més de dos mesos menys d'un 10% de les

famílies.

Per la freqüentació en el període no estival i la

permanència durant l'estiu en la segona residència localitzada

fora del nucli, a Sant Llorenç de la Muga hom no pot parlar

d'estacionalitat ni d'infrautilització, ans al contrari; en

comparació amb la segona residència d'altres localitats

turístiques, la de Sant Llorenç és una de les més utilitzades.

4.3.4. RELACIÓ DELS USUARIS AMB LA LOCALITAT

El turisme residencial de Sant Llorenç de la Muga

manté bones relacions amb la població autòctona; però,

el seu nivell d'integració i de participació' en la

vida social de la localitat varia en funció de la

localització de la segona residència, pel que es

palesa l'existència d'un cert dualisme: el

comportament de l'usuari que té llur segona residència

dins del nucli és de participació activa i l'actitud

de l'usuari que té llur segona residència fora del

nucli és la d'aïllament. Per la centralitat de la

ciutat de Figueres, els llocs de treball que es

generen en el comerç, bars i restauració són
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misèrrims; en canvi del manteniment de les segones

residències, sobretot en relació a la neteja, se'n

deriven en proporció forces més.

Totes aquestes deduccions, referents a la demanda de la

segona residència, s'han derivat de l'anàlisi de diferents

aspectes de l'enquesta, que tot seguit amb dades que ho

verifiquen anem a aprofundir:

El nivell d'integració dels segons residents enquestats de

Sant Llorenç de la Muga en la localitat és molt alt, puix que

només hi ha un 5% que manifesta no tenir cap tipus de relació amb

els residents permanents de Sant Llorenç; d'altra banda, quasi

la totalitat hi diuen mantenir-hi relacions de tipus social i

comercial. Al comparar amb d'altres localitats turístiques més

grans, Roses per exemple, observem que el tamany petit de la

comunitat forana facilita la integració i fa que les relacions

amb la població autòctona siguin més amigables, pel que la

convivència és pacífica i harmònica, essent aquest un aspecte que

valoren especialment els segons residents, acostumats a mantenir

unes relacions socials fredes, impersonals i sovint conflictives

en el lloc de residència principal.

D'altra banda, hom creu que el nivell d'integració es

demostra també amb la participació en la vida social de la

localitat i el gràfic 69 palesa que no hi ha concordança amb les

dades anteriors, car en aquest cas hi ha una major proporció

(12,5%) de segons residents enquestats que reconeixen no

participar-hi mai, però que d'alguna manera s'explica perquè

aquesta última dada engloba a aquells que només mantenen amb els

residents permanents de la localitat relacions de tipus

comercial. Tot i així, més de la meitat diu participar-hi

regularment i un 17,5% diu fer-ho de forma ocasional. Al tractar-

se d'una localitat petita, facilita que la participació sigui

activa, pel que un grup de segons residents col·laboren en

l'organització d'activitats recreatives, fins i tot promouen
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GRÀFIC 69. PARTICIPACIÓ EN LA VIDA SOCIAL DE
SANT LLORENÇ DE LA MUGA (%).

Regular
67,5

NS/NC
2,5

Mai
17,5

Ocasional
17,5

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Enquesta sobre Turisme Residencial. 1992.



l'associació per a la protecció del patrimoni històric i

monumental.

Respecte a la localització de la segona residència, la

participació en la vida social de la localitat varia molt, en el

sentit de què quan la segona residència està situada dins del

nucli el nivell de participació és molt alt, doncs més de les

tres quartes parts de les famílies diuen participar-hi

regularment i només un 3,6% reconeix no participar-hi mai, en

canvi quan la segona residència es localitza fora del nucli el

nivell de participació és molt més baix, puix que menys de la

meitat de les famílies manifesten participar-hi regularment i un

33,3% reconeix no participar-hi mai. Pel que hom creu que la

dispersió de la urbanització és un factor clau d'aïllament social

i la disponibilitat de jardí i piscina, com espai d'oci,

dificulta la integració en la vida social de la comunitat;

l'afany desmesurat en la recerca de la tranquil·litat per part

dels segons residents a vegades desencadena situacions de rebuig

per tot allò que representa relació social i que a la llarga pot

generar conflictes de convivència.

Sant Llorenç de la Muga és un d'aquells exemples clars de

viles petites de l'interior amb una escassa i quasi inexistent

oferta de comerços i locals de lleure. Òbviament el tamany petit

de la vila no permet tenir una oferta àmplia i competitiva2; del

gràfic 70 es desprèn que davant el reduït ventall ofertat, la

resposta dels segons residents de Sant Llorenç és de què

justament tres quartes parts freqüenten sovint eí comerç de

queviures, poc més de la meitat el bar i només una quarta part

el restaurant. La manca d'una major oferta es substitueix

freqüentant sovint els comerços i locals de lleure de Figueres,

malgrat els 16 quilòmetres que separen ambdues poblacions, així

ho diuen fer-ho gairebé les tres quartes parts dels entrevistats,

essent aquesta una prova ineludible dels efectes de capitalitat

En l'any 1992, Sant Llorenç de la Muga només té obert un comerç,
fonamentalment d'alimentació, però alhora s'hi ven una mica de tot; dos bars,
tot i que pels segons residents només n'existeix un i un restaurant.
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GRÀFIC 70. FREQÜENTACIÓ DELS COMERÇOS I
LOCALS DE LLEURE DE SANT LLORENÇ.

100%

75%

50%

25%

0%
Alimentació Bars Restaurants Figueres
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Enquesta sobre Turisme Residencial. 1992.



d'una comarca extremadament polaritzada, pel que fa a la

dependència dels serveis.

Per la baixa participació en la vida social de la localitat

dels usuaris que tenen llur segona residència localitzada fora

del nucli, hom espera que aquest comportament també es faci

extensiu en la baixa freqüentació del bar, així és que pocs més

d'una quarta part diuen fer-ho sovint i la meitat rarament.

La situació pel que fa als llocs de treball generats en el

manteniment de les segones residències és més encoratjadora, que

en el sector comercial i d'esbargiment, i sobretot si es compara

amb d'altres localitats turístiques. Tot i així, hom considera

que encara són poques les segones residències que sol·liciten els

serveis de jardineria, donat que només un 12,5% requereixen dit

servei; en aquest sentit cal tenir en compte que són poques les

segones residències de dins del nucli que poden necessitar dels

serveis de jardiner, car només tenen un petit pati o jardí

aquelles que limiten el nucli i la realitat és que només un 3,6%

tenen jardiner, en canvi hi ha un 33,3% de segones residències

de fora del nucli que sol·liciten els serveis d'un jardiner.

D'altra banda, a Sant Llorenç de la Muga no hi ha cap jardiner

i la contractació de dit servei cal fer-la a Figueres, essent un

element més que corrobora la centralitat urbana de la capital de

l'Alt Empordà.

I pel que fa al nombre de dones ocupades en la neteja de les

segones residències, com arreu, la proporció és superior a la de

jardiners, doncs hi ha un 40% de les segones residències que

tenen una dona que els hi fa la neteja (i pràcticament la

totalitat és per tot l'any).

En relació al règim de tinença de la segona residència,

s'observa l'existència d'una certa correlació entre segona

residència de propietat i una major demanda de serveis de

jardineria i de neteja; en canvi, quan la segona residència és

de lloguer la sol·licitud de serveis de jardineria és nul i de
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serveis de neteja és poc més d'una quarta part.

4.3.5. VALORACIÓ DE LA LOCALITAT PELS USUARIS

De forma global, l'avaluació que fa el turisme

residencial de Sant Llorenç de la Muga, tant des d'un

punt de vista urbanístic, monumental, paisatgístic com

de serveis turístics és favorable. Es manifesta rebuig

per aquells elements no conservats, degradats i que

simbolitzen estils urbans i no manteniment de les

tradicions. Els aspectes valorats més negativament són

les comunicacions, l'estat de netedat, el comerç i els

preus, tot i que hi ha una certa acceptació d'aquests.

No hi ha desconeixement de l'oferta, però sí hi ha poc

interès per part dels qui resideixen fora del nucli

per alguns aspectes de l'oferta. La tranquil·litat i

el paisatge natural esdevenen els principals elements

d'atracció de Sant Llorenç de la Muga.

Aquesta concreció avaluadora de l'oferta de Sant Llorenç de

la Muga, realitzada pel turisme residencial, s'ha extret de

l'anàlisi de diferents aspectes de l'enquesta que convé ampliar

tot seguit:

Com en les altres localitats estudiades en el present

treball, hom ha destriat tota una sèrie d'elements i aspectes,

uns més generals i d'altres més concrets, del municipi de Sant

Llorenç de la Muga, que han semblat significatius des d'un punt

de vista turístic residencial, per tal de copsar la valoració que

l'usuari de la segona residència fa del municipi i quin és el

nivell de coneixement que té d'aquest. Valoració, que per altre

part, es reflecteix en la taula 16.
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Respecte als elements de tipus urbanístic la valoració que

se'n fa de conjunt és de positiva (fins i tot, més d'una quarta

part dels enquestats avaluen al poble de Sant Llorenç de la Muga

com a molt positiu). L'element més ben considerat és la plaça

Carles Camps, centre del poble i punt de reunió social, doncs més

de les tres quartes parts la valoren com a positiva; però, per

altre part hi ha una minoria (un 10%) que l'avaluació que en fa

és de negativa, per la permissibilitat que hi ha en l'aparcament

de cotxes que amaguen el valor estètic de l'escenari

arquitectònic i trenquen l'harmonia urbanística, aquesta és una

dada, malgrat el seu baix valor, molt significativa perquè

reflecteix el rebuig per tot allò que representa la repetició

dels "mals" urbans.
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TAULA 16. VALORACIÓ DELS SEGÜENTS ELEMENTS I ASPECTES DE SANT

LLORENÇ DE LA MUGA PER PART DELS SEGONS RESIDENTS ENQUESTATS (%) .

1. EL POBLE

2. LA PLAÇA

3. URBANITZACIÓ VALL MUGA

4. LES MURALLES

5. ELS PONTS VELLS

6. LA TORRE DE GUAITA

7. ERMITA I FONT PALAU

8. EL CASTELL

9. EL PAISATGE

10. EL CLIMA

11. LA FONT PUDOSA

12. EL RIU

13. EL PANTÀ

14. LA TRANQUIL. LITAT

15. LA GENT

16. LA SEGURETAT

17. LA NETEDAT

18. LES COMUNICACIONS

19. ELS BARS

20. ELS RESTAURANTS

21. EL COMERÇ

22. ELS PREUS

23. LES FESTES POPULARS

24. LA VIDA NOCTURNA

mata
POSITIVA

32,5

32,5

0,0

25,0

35,0

25,0

17,5

0,0

65,0

32,5

35,0

35,0

22,5

60,0

25,0

30,0

10,0

2,5

7,5

2,5

5,0

2,5

25,0

7,5

posmvÄ

57,5

57,5

15,0

60,0

57,5

40,0

57,5

20,0

35,0

40,0

45,0

27,5

15,0

40,0

37,5

45,0

37,5

22,5

27,5

17,5

35,0

5,0

50,0

50,0

NORMAL

10,0

0,0

27,5

10,0

5,0

17,5

15,0

30,0

0,0

25,0

20,0

15,0

42,5

0,0

35,0

20,0

25,0

27,5

42,5

25,0

32,5

65,0

15,0

27,5

NEGATIVA

0,0

10,0

10,0

2,5

2,5

5,0

7,5

20,0

0,0

2,5

0,0

20,0

10,0

0,0

2,5

5,0

22,5

35,0

2,5

0,0

20,0

17,5

0,0

2,5

MOLT

NEGATIVA

0,0

0,0

17,5

2,5

0,0

2,5

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

2,5

2,5

0,0

0,0

0,0

5,0

12,5

5,0

0,0

5,0

7,5

0,0

0,0

HO HO

COSE IX

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

2,5

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

55,0

2,5

0,0

10,0

12,5

NS/NC

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Enquesta sobre Turisme

Residencial, 1992.
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I pel que fa a la urbanització Vall Muga, que tot just l'any

1992 estava en fase de parcel.lació, malgrat l'alta proporció

d'abstenció a la resposta (més d'una quarta part), l'opinió està

dividida a parts iguals (en conjunt més de la meitat dels

enquestats) entre els qui la valoren negativament i els qui ho

consideren un procés normal; d'altra banda aquells més afectats

per tenir llur segona residència més propera a la urbanització

(fora del nucli) tenen una opinió més favorable, a l'haver-se

construït ells mateixos cases dins de l'estil de les que

s'edificaran en la nova urbanització, pel contrari els usuaris

que tenen llur segona residència dins del nucli en tenen una

opinió més negativa, al considerar que la futura urbanització

segueix uns esquemes de densificació i promoció d'estils

arquitectònics poc adients amb l'arquitectura tradicional,

emprada dins del poble.

Pel que fa a elements de tipus monumental, en general

l'opinió que se'n té, sobretot d'aquells rehabilitats, és força

favorable, donat que són uns dels principals atractius del poble.

Les muralles amb els corresponents portals, malgrat que les

successives construccions de cases les han tapat en molts trams,

són avaluades positivament per més de les tres quartes parts dels

enquestats. El pont Vell i el pont de Sant Antoni, els dos

medievals, segurament per llurs estats de bona conservació,

després d'encertades operacions de rehabilitació, són els

elements monumentals valorats més favorablement, doncs quasi per

unanimitat són avaluats positivament (àdhuc un 35% els avalua com

a molt positius). La torre de Guaita o del Moro és valorada

positivament per més de la meitat dels entrevistats, tant pel seu

estat de conservació com per la imatge monumental que ajuda a

formar del poble, molt ben preuada. L'ermita i font de Palau,

construcció romànica recentment rehabilitada, localitzada a les

afores del poble, on s'hi celebra una romeria cada setembre en

la que hi participen molts segons residents, és molt estimada,
doncs justament les tres quartes parts dels entrevistats la

valoren positivament.
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En canvi, respecte a les ruïnes del castell de Sant Llorenç

que foren venudes a uns alemanys, que s'hi construïren una segona

residència, el fet de ser un espai privatitzat no és ben vist per

gairebé la meitat dels usuaris enquestats i només un 20% el

valora com a positiu perquè creuen que era la única via d'aturar

el procés de degradació.

Per la valoració que se'n fa, un altre conjunt d'elements

que esdevenen uns dels principals atractius del poble són els

naturals; Sant Llorenç de la Muga fins fa pocs anys, abans de la

urbanització a les afores del poble, gaudia i encara, malgrat

tot, gaudeix d'un entorn paisatgístic d'una alta qualitat

medioambiental, donat que la totalitat dels entrevistats, per

unanimitat el valoren com a positiu (àdhuc un 65% l'avalua com

a molt positiu), aquestes són dades que conviden a la reflexió

sobre la política urbanística. Tanmateix, el clima de Sant

Llorenç, tot i el fred en els mesos d'hivern, és un altre dels

atractius de la localitat, puix que quasi les tres quartes parts

dels enquestats el valoren positivament.

Com a elements naturals concrets, la font Pudosa, que esdevé

un dels principals elements de captació dels primers turistes,

tot just acabada la guerra civil, que arribaven a Sant Llorenç

per prendre les aigües medicinals, és un dels més ben preuats,

doncs més de les tres quartes parts la valoren com a positiva.

En canvi, el riu Muga, tot i que més de la meitat, el valoren

positivament, hi ha un grup ampli d'enquestats (quasi una quarta

part), aquells més afectats per la proximitat del 'riu a llur

segona residència en el sector de Sant Antoni, que l'avalua

negativament, per problemes de no establir controls en

l'abocament de deixalles. El pantà per a la majoria, quasi la

meitat dels entrevistats, presenta un estat de normalitat, tot

i que per més d'un 10% en determinats moments el seu estat de

netedat no és acceptable, pel que en fa una valoració negativa.

I en darrer lloc, respecte a aspectes generals i a serveis

turístics de Sant Llorenç de la Muga, cal dir que la valoració
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que se'n fa varia molt dels uns als altres.

Per unanimitat, es considera a Sant Llorenç de la Muga una

vila tranquil·la (fins i tot, més de la meitat valoren la

tranquil·litat de Sant Llorenç com a molt positiva); òbviament,

aquest és l'aspecte més ben preuat de tots, esdevenint el

principal recurs d'oferta de la vila.

Es considera que té bona gent, la població permanent de Sant

Llorenç de la Muga és valorada també positivament per més de la

meitat dels segons residents enquestats.

Les tres quartes parts dels entrevistats consideren a Sant

Llorenç de la Muga una vila segura, aquest és un aspecte ben

preuat pels segons residents que procedeixen d'àrees urbanes on

la inseguretat s'està incrementant, com tanmateix està augmentant

en d'altres localitats turístiques de la costa, fet que li dóna

a Sant Llorenç un major atractiu.

Pel que fa a l'estat de netedat de la vila de Sant Llorenç

de la Muga hi ha dicotomia d'opinions, puix que, per una banda

hi ha més d'una quarta part d'enquestats que l'avaluen de bruta,

sobretot per problemes derivats de la recollida de les

escombraries, que es considera que és deficient en els mesos

d'estiu, i per una altra, hi ha quasi la meitat dels enquestats

que l'avaluen de neta.

Per gairebé la meitat dels entrevistats la qual'itat de les

comunicacions de Sant Llorenç de la Muga és negativa i la

valoració desfavorable no ve tant pel fet de no disposar de

transport públic, sinó per les condicions de la carretera (massa

estreta, tortuosa i glaçada en els mesos d'hivern) que dificulta

l'accessibilitat. Solament una quarta part la valoren de

positiva. Essent aquest un dels reptes de millora que se'l hi

planteja a Sant Llorenç de la Muga cara al futur.
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Dins de l'oferta de bars, restauració i comerç, la més

popular és la de bars, doncs un 35% els avaluen de positius, tot

i que hi ha un 15% que els desconeixen (percentatge que

s ' incrementa quan els usuaris enquestats són els que tenen

localitzada llur segona residència fora del nucli); del

restaurant no hi ha opinió, doncs més de la meitat diuen

desconèixer'l; i del comerç hi ha un ampli sector (una quarta

part) que opina que és negatiu, malgrat que per quasi la meitat

és positiu. D'aquestes dades deduïm que si bé l'oferta de bars,

restauració i comerç a Sant Llorenç de la Muga és escassa, a més

no hi ha una bona acceptació d'aquesta.

Un altre aspecte no considerat favorablement són els preus,

doncs una quarta part dels enquestats consideren que són massa

elevats; d'altra banda, però, hi ha una gran acceptació

d'aquests, puix que un 65% els consideren normals en un poble de

tamany petit, com Sant Llorenç de la Muga.

Les festes populars de Sant Llorenç de la Muga són

interessants per les tres quartes parts dels entrevistats i la

vida nocturna, de pròpia creació (fonamentada en la tertúlia) i

de màxima tranquil·litat, també és interessant per més de la

meitat dels enquestats; però, alhora, no és tant interessant per

aquells usuaris que tenen llur segona residència localitzada fora

del nucli, doncs, una quarta part reconeixen desconèixer les

festes populars i més d'un 40% diu desconèixer la vida nocturna,

essent aquestes dades una prova més del desig d'aïllament per

part de dit grup.
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CONCLUSIONS

Hom estructura les conclusions en dos apartats: en el primer

es pretén donar un resultat de l'anàlisi del fenomen turístic

residencial de les comarques gironines dins del marc territorial

català, partint de l'estudi comparat dels components de l'oferta

i la demanda. En el segon, i amb la finalitat de complir els

objectius establerts en el començament del treball, es plantegen

una sèrie de propostes d'actuació orientatives, de tipus general,

en la línia d'una política turística residencial alternativa,

només, però, per aquells resultats obtinguts que suggereixen

l'existència d'un biaix en el funcionament de l'esquema turístic

residencial actual.

La finalitat d'aquestes conclusions és, sense tornar a

repetir lo ja dit en pàgines anteriors, fer una síntesi, tot

seguint l'ordre plantejat inicialment amb la formulació de les

hipòtesis de treball, de les idees pròpies fonamentals

contingudes en l'estudi realitzat, tinguent cura de complir els

objectius fixats a l'inici del treball.

A l'igual com s'ha fet en el plantejament inicial de les

hipòtesis i la formulació d'objectius i en el desenvolupament del

treball, les conclusions també s'organitzen a dues escales: a

escala regional, és a dir, a nivell de la Regió II, i a escala

local, és a dir, a nivell dels quatre municipis seleccionats

(Roses, Sant Feliu de Guíxols, la Selva de Mar i Sant Llorenç de

la Muga); però, donat l'alt grau de representativitat dels

municipis escollits, sovint els resultats obtinguts a escala

local es generalitzen a nivell del conjunt del territori estudiat

o de la zona de localització de cada un dels municipis: costa

septentrional, costa meridional, segona línia de costa i

interior.
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1. RESULTAT DE L1ANÀLISI DEL FENOMEN TURÍSTIC RESIDENCIAL

A escala regional, les comarques gironines gaudeixen d'una

localització privilegiada dins del territori català, pel que fa

al desenvolupament turístic, situades a menys de 100 quilòmetres

de Barcelona i al peu de la frontera, són un espai idoni per a

la funció d'acolliment d'urbans en èpoques de vacances. De fet

la Costa Brava i molts municipis de l'interior esdevenen espais

complementaris de l'aglomeració urbana de Barcelona, doncs

ofereixen tot allò que la ciutat no té: tranquil·litat, atmosfera

neta, boscos, captivació, relaxació psíquica i física,

identificació, parcel·les a preus assequibles a punt de

convertir-se en segones residències amb jardí privat, entre

d'altres atractius.

Hi han tota una sèrie de factors que han afavorit en major

mesura l'especialització de les comarques de Girona com a espai

d'oci dins del territori català: bona accessibilitat (l'arribada

de l'autopista A-7 i la realització de la xarxa d'accessos a la

Costa Brava, en el moment de l'eufòria turística ha estat

decisiu), mar, boscos espessos, conjunts monumentals-històrics,

cases i terrenys disponibles, tradició turística en alguns

municipis, nom i prestigi, infrastructura i valoració social de

llur paisatge. Per aquestes raons, s'incentiva la inversió a les

comarques de Girona i sobretot a la Costa Brava, esdevenint la

zona turística millor proveïda de places d'allotjament i de

serveis de tota mena; en l'oferta de serveis turístics hi

destaquen aquells relacionats amb un turisme de qualitat, fidel

i recurrent, com són amarratges en ports esportius i camps de

golf. A més és la que acull, a part dels barcelonins, a un major

nombre de turistes estrangers, pel que es converteix en la

principal àrea receptora catalana.

Es palès, doncs, el paper de les comarques de Girona dins

del marc territorial català com a espai d'oci. Però, també
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s'intueix que parlar del turisme de la Regió II, és parlar de

turisme de tipus residencial; puix que l'àrea més important, pel

que fa a la localització del parc turístic residencial, de

Catalunya és la de la Costa Brava, tot i que darrerament l'àrea

de la Costa Daurada li està restant protagonisme.

Així és que quan hom visita les principals localitats

turístiques de la costa gironina, la primera imatge que es percep

és la d'un reguitzell d'urbanitzacions, formades per un escampall

de petites construccions, que tot enfilant les vessants de les

muntanyes per gaudir de bones vistes al mar, envolten als nuclis

tradicionals, i d'edificis d'apartaments, apretats i amb

tendència a la verticalitat, a les primeres línies de mar, només

resta trencada de tant en tant per la presència d'algun hotel.

Aquesta imatge és un fidel reflex del model turístic del litoral

gironí. Doncs, l'oferta turística residencial representa en la

majoria dels municipis, tret del de Lloret de Mar, més de les

tres quartes parts del conjunt de les places turístiques.

D'altra banda, a l'arribar a les localitats turístiques de

l'interior hom observa un panorama diferent, pel que fa a les

tipologies arquitectòniques i a les densitats, però no tant pel

que fa referència a l'ús dels edificis, doncs masos i cases de

nova planta en les urbanitzacions tenen exclusivament usos

residencials turístics i l'oferta hotelera hi té una escassa

incidència, fins i tot a vegades inexistent. Puix que, l'oferta

turística residencial representa en la majoria dels municipis de

l'interior de les comarques gironines quasi la totalitat del

conjunt de les places turístiques.

Si bé el turisme de les comarques gironines és de tipus

residencial, producte, en bona part, de l'impuls de les

urbanitzacions, les intensitats de localització de les segones

residències no són les mateixes arreu, sinó que s'ha evidenciat

com els municipis més propers a l'àrea urbana de Barcelona,

sobretot els de l'interior, acullen a un major nombre de segones

residències que no aquells altres que es troben més distanciats;
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pel que el factor proximitat sembla explicar les diferències de

localització a primer cop d'ull.

Però, la realitat geogràfica gironina és força més complexa,

doncs la presència de la costa i el mar actuen com a elements

distorsionadors de l'organització de l'espai turístic

residencial, puix que les majors concentracions de les segones

residències, encara que amb intensitats variables, es donen en

els municipis del litoral; en un primer moment, les majors

proporcions es situen en els municipis de la costa del sector

meridional, per la dependència quasi exclusiva de l'aglomeració

urbana de Barcelona, com a centre emissor; però, a mesura, que

les grans àrees urbanes de l'Europa occidental, i sobretot de

França, participen, a partir dels anys setanta, en l'emissió de

turistes residencials a la costa gironina, les intensitats

s'equilibraran, fins i tot la costa septentrional, per llur

proximitat a la frontera, superarà, pel que fa a la concentració

de segones residències, a la meridional.

S'ha detectat, a partir de les dades obtingudes pel que fa

a la distribució de les segones residències en les comarques

gironines, l'existència d'una organització espacial similar a la

proposada en el model teòric de Miossec (1977).

El resultat és que l'àrea costanera gironina esdevé un

continu urbà, una veritable "àrea metropolitana", però

artificial, doncs només funciona "a temps parcial" i a més ha
t

generat greus desestructuracions de la xarxa urbana tradicional

de les comarques més immediates i dels recursos econòmics, que

semblen gravitar cap a la costa.

Tot i la concentració evident del fenomen turístic

residencial en la zona de la costa, hi ha municipis de l'interior

i de segona línia de mar en què la implantació de la segona

residència, a escala local, no hi és menys important, doncs llur

economia en depèn totalment. Així municipis amb un sector primari

de tipus marginal, com per exemple els del sector muntanyós de
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l'Alt Empordà, molt aviat han abandonat els estris del camp,

facilitant l'entrada al turisme residencial, i competint, quant

a nivells d'especialització, amb els de la costa, puix que sovint

el nombre de segones residències supera al dels habitatges

principals.

En els municipis de la costa, els nivells d'especialització

depenen en part de la importància que hi tenen les activitats

primàries, sobretot l'agricultura, i també del grau de

diversificació de llurs economies. Val a dir, però, que a nivell

regional, a les comarques gironines hi té molta importància el

turisme residencial, doncs actualment hi han quasi tantes segones

residències com habitatges principals, fenomen no gaire freqüent

en les regions veïnes.

En tot moment s'ha parlat de les grans àrees urbanes com a

centres emissors de turistes residencials. De fet és obvi, que

per raons de degradació, de baixa qualitat medioambiental i del

modus de vida en la ciutat, la procedència de la majoria dels

segons residents de les comarques gironines és urbana; però,

també cal tenir en compte la poca importància numèrica dels

rurals comparat amb els urbans i que el modus de vida urbà, per

mimetisme, s'ha difós gairebé arreu. Pel que és tant o més

significatiu observar les àrees de procedència dels usuaris de

la segona residència, i a partir dels municipis seleccionats en

aquest estudi hom ha detectat la complementarietat d'espais,

doncs hi ha una certa inclinació en els que viuen ̂ habitualment

en una vila costanera a cercar una segona residència a la

muntanya i en els que viuen en una vila de l'interior i/o de la

muntanya a cercar-la a mar. Pel que la necessitat de canviar

d'ambient i de marc físic no és exclusiu dels urbans, sinó que

és una necessitat de la nostra societat, independentment del lloc

de residència habitual.

D'altra banda, a part dels fluxes tradicionals, s'han

detectat també l'existència de noves tendències, que són reflex

d'una major movilitat quant a les vacances d'estiu, el que ens
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explica que en els municipis de la costa a part de les àrees i

països emissors tradicionals s'hi han sumat d'altres, com són

alguns països de l'Europa de l'est i províncies espanyoles que

compten amb la seva pròpia àrea de recepció turística.

El model turístic desenvolupat des dels anys seixanta fins

ara, pel que fa a la implantació espacial de l'oferta turística

residencial en els dos municipis costaners estudiats: Roses i

Sant Feliu de Guíxols, tot i que en els seus inicis segueixen

trajectòries diferents, s'ha fonamentat en el creixement

expansiu, en la densificació, sobretot de tipus vertical però,

d'altra banda, en la dispersió, afavorida per les urbanitzacions,

i en la creació d'espais intersticials que arriben gairebé fins

a mar; fenomen que, d'altra banda, es pot generalitzar a tots els

municipis de la costa. Tots aquests elements, fruit d'un mal

planejament, priven que ambdues localitats tinguin un creixement

urbanístic coherent, dibuixant una perifèria discontínua. Aquest

model, que només obeeix als interessos del sector de la

construcció, no s'adequa a la demanda turística i a les noves

corrents urbanístiques i ecològiques, donat que aquestes darreres

aconsellen reduir les densitats d'edificació, seguint perfils més

baixos i contrarestant els efectes negatius de les últimes etapes

expansives, creant espais verds i equipaments i, sobretot,

respectant els arcs verds encara existents, com a element

principal d'atracció.

En aquests moments, el fre en la construcció de noves

segones residències, d'acord amb el ralentiment en la demanda

d'aquestes, provocat pel desencís, donat l'estat d'adulteració

de les localitats de la costa, prova ineludible de l'existència

d'una crisi interna, de tipus estructural, que ve agreujada i

alhora dissimulada per la crisi conjuntural (inflació econòmica,

com a conseqüència per la carestia de la vida), ha endegat, si

bé de manera forçada, una nova etapa de reflexió i de preocupació

en la recerca d'un nou model, que amb l'experiència passada s'ha

de fonamentar en la convicció per part de 1'empresariat turístic

i de la construcció, com tanmateix de l'Administració, de què el
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bon desenvolupament del turisme de la segona residència no

implica l'expansió de l'oferta residencial, sinó una reconversió

qualitativa d'aquesta i en major mesura d'aquells sectors més

saturats.

De manera, aparentment contradictòria, en aquells altres

municipis de segona línia de costa i de l'interior: la Selva de

Mar i Sant Llorenç de la Muga, com a municipis seleccionats per

a aquest estudi, la construcció de segones residències sembla

haver entrat en un període d'alça. L'atractiu d'aquests

municipis, quant a llur imatge tradicional, captiva a inversors

i a compradors, però, alhora provoca un canvi d'estil,

difícilment assimilable. Fins fa pocs anys, les operacions

particulars de rehabilitació de cases, moltes herència de

família, no havien implicat un creixement de la trama urbana ni

un trencament d'imatge, però, sí una canalització informativa de

l'existència del municipi; pel contrari, la introducció en massa

de les tipologies de les segones residències dels municipis

costaners: apartaments i cases adossades, associades a estils

foranis, a altes densitats, a l'especulació... fa pensar que

l'experiència negativa en els municipis veïns no ha servit per

a frenar l'aplicació d'un model ja caduc, que no condueix a altra

cosa que a la degradació. El pas d'usos del sòl agraris a usos

del sòl turístics residencials de tot aquell espai de l'interior,

que reuneix els atractius assenyalats, és un fenomen freqüent en

el conjunt de la Regió II.

El turisme residencial de les comarques gironines, com

arreu, és un turisme familiar, de composició clàssica: matrimonis

amb fills. Aquests darrers són un dels motius essencials que

porten als matrimonis a cercar una segona residència on passar

les vacances escolars, de fet l'habitatge temporal és el tipus

d'allotjament turístic que respon millor a les necessitats de les

famílies amb fills. I, particularment, són ben preuades per les

famílies de procedència catalana l'emplaçament de la segona

residència en localitats on la tranquil·litat de la via pública

permet el joc de la mainada en el carrer, que simbolitza la
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recuperado d'un espai d'oci, típicament mediterrani; d'altra

banda, inexistent en les ciutats actuals. Aquest és un recurs del

que gaudeixen les localitats petites, com la Selva de Mar i Sant

Llorenç de la Muga, i en canvi el procés de creixement urbanístic

de les localitats turístiques més grans, cas de Roses i Sant

Feliu de Guíxols, ha esborrat la tradició, tret de les

urbanitzacions perifèriques. I tanmateix, són matrimonis de

mitjana edat, sobretot, i d'edat avançada; l'escassa importància

dels matrimonis joves obeeix a raons de manca de poder

adquisitiu.

Com és propi del turisme familiar i tal com esdevé en

d'altres llocs, el turisme residencial de les comarques gironines

és amant de la tranquil·litat i cerca el contacte amb la natura,

la contemplació del paisatge plausible, la presència i la

proximitat de l'aigua -mar o rius- i de boscos, és a dir, tot

allò que no té el lloc de residència habitual, pel que rebutja

tota aquella oferta recreativa que és incompatible amb el repòs,

com per exemple, són els locals nocturns, tancats i sorollosos.

La demanda turística residencial de les comarques gironines

es caracteritza per una composició dual. Per una banda, la major

part del flux turístic residencial és de procedència catalana,

essencialment barcelonina; per una altra, un grup heterogeni

d'usuaris de la segona residència provenen de l'estranger,

fonamentalment de França, i una petita proporció de la resta

d'Espanya.

A escala municipal, dita composició dual es manté en les

localitats de la costa, tal com succeeix a Sant Feliu de Guíxols,

i es manifesta en les característiques dels usuaris i en llur

comportament. Doncs, el turisme residencial català de Sant Feliu,

que és majoria, es caracteritza per gaudir d'un nivell adquisitiu

mig-alt, d'un nivell cultural també alt, amb una incidència molt

elevada dels estudis universitaris en els enquestats, d'un elevat

grau d'integració, d'un coneixement de la localitat notable i

palesa tenir una certa preferència per segones residències tipus
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cases, de les quals en fa un ús sovintejat, que es prolonga

durant tot l'any. En canvi, el turisme residencial estranger de

Sant Feliu, que és minoria i que s'inclina clarament pel lloguer

d'apartaments, en termes generals, és menys recurrent i el seu

grau d'integració i coneixement de la ciutat és inferior en

relació al que té el turisme residencial català, però d'altra

banda el nivell cultural i adquisitiu és encara més elevat.

En definitiva, el model turístic residencial guixolenc es

caracteritza per la convivència dins d'un mateix entorn de dos

segments turístics residencials divergents, discriminats no tant

pel seu nivell cultural i poder adquisitiu, sinó per les

preferències en la tipologia de la segona residència, en la

recurrència i com a conseqüència en el nivell d'integració i de

coneixement de la vila. La convivència d'aquests dos sectors en

un mateix espai es fa difícil i a mig plac condicionarà la

inestabilitat del turisme residencial; pel que podem dir que són

dos estrats incompatibles. El turisme massificat de lloguer

d'apartament, per exemple, comporta l'aparició d'equipaments

degradats i per tant una pèrdua de qualitat urbana, una

conseqüència valorada molt negativament pel turisme residencial

propietari de cases, atret pel desenvolupament urbà equilibrat.

A Roses, òbviament, també conviuen en un mateix espai dos

segments turístics residencials; la composició dual dels usuaris

dels habitatges temporals es manifesta particularment en llur

comportament, que ve determinat més per la distància que separa

el lloc de residència habitual de Roses, que no per la

nacionalitat de l'usuari. Així, doncs, tant els catalans com els

francesos de la Catalunya Nord, que són minoria, es caracteritzen

per freqüentar més sovint la segona residència, donat que la

majoria en són propietaris, per estar més ben integrats a la vila

i per tenir un millor coneixement d'aquesta. En canvi, la resta

d'estrangers, que són sobretot francesos i a més majoria, i

d'espanyols no s'inclinen tant per la propietat de la segona

residència, doncs tendeixen força al lloguer d'apartaments, el

que fa que siguin molt menys recurrents, que estiguin menys
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integrats i que tinguin un major desconeixement de la vila.

Ara bé, si a Rosés la diversitat no és tan accentuada com

a Sant Feliu de Guíxols, ve donat per la concepció del model

turístic residencial de Roses tot d'un plegat i sota uns mateixos

interessos, a l'igual com ha passat amb altres municipis propers

(cas de l'Escala, per exemple), que encaixa dins els paràmetres

del turisme massiu, mogut per les tres S (sun, sea i sand; sol,

mar i platja); el que f a viable la convivència entre els dos

segments, sempre i quan la degradació urbanística no s'agreugi.

Als municipis de segona línia de mar i de l'interior (la

Selva de Mar i Sant Llorenç de la Muga, per exemple) no hi

existeix tal dualisme, doncs, pràcticament la totalitat dels

segons residents de dits municipis procedeixen de Catalunya

mateix i uns pocs de la Catalunya Nord, el que implica que no hi

hagin divergències de grups i que la convivència sigui harmònica,

donat que les característiques dels usuaris i llur comportament

són similars i es caracteritzen per gaudir d'una categoria socio-

económica i un nivell cultural alt, per ser propietaris de la

segona residència que els hi permet fer-hi estades llargues a

l'estiu i freqüentar-la sovint durant tot l'any, per estar molt

ben integrats, fins i tot molt ben arrelats, en la localitat i

per tenir un coneixement sobre aquesta molt notable. Aquest

perfil propi d'un turisme residencial de qualitat no és casual,

sinó que és el resultat d'un creixement lent i amb poques

intervencions foranes.

D'altra banda, però, es detecta l'existència al municipi de

Sant Llorenç de la Muga de dos segments turístics residencials

divergents, pel que fa al nivell d'integració, participació i

consum, discriminats per la localització de la segona residència

respecte al nucli principal. Es la conseqüència de la recerca de

solitud per part dels urbans, que els porta a fugir de tot allò

que implica relació social i que es materialitza en l'emplaçament

de la segona residència fora de contactes urbans i humans.
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I per últim, cal destacar la importancia de la propietat de

la segona residència i en particular en les localitats

turístiques més petites (la Selva de Mar i Sant Llorenç de la

Muga, per exepmple); en les localitats de la costa (cas de Roses

i Sant Feliu de Guíxols) tot i que la propietat sobresurt pel

damunt del lloguer de l'allotjament turístic residencial, la

importància de la propietat és inversament proporcional al volum

del parc de segones residències.

Propietat i lloguer van relacionats a característiques dels

usuaris diferents i donen lloc a comportaments diversos en el

consum, integració, recurrència, valoració i coneixement de la

localitat turística. La propietat de la segona residència sol

estar associada a un nivell sòcio-econòmic de la família usuària

elevat i a una mitja d'edat avançada dels caps de família, amb

una incidència notable dels jubilats, sobretot a Roses, i que fa

pensar amb un possible canvi d'ús de la segona residència, que

passaria a ser residència principal i que donaria com a resultat

un canvi en la composició de la població permanent de la

localitat turística receptora i a unes necessitats quant a

serveis específics per a la tercera edat.

Tanmateix, la propietat de la segona residència, respecte

al lloguer, dóna lloc a un major nivell de consum, sobretot pel

que fa a l'oferta comercial, però no tant en relació als locals

de lleure nocturns, com a conseqüència d'un major desig de

tranquil·litat, i genera més llocs de treball; a una major

integració de l'usuari en la localitat receptora i que passa per

una major participació en la vida social d'aquesta; a una major

permanència en la segona residència durant l'estiu i a una major

freqüentació d'aquesta durant tot l'any, fent desaparèixer els

problemes derivats de la infrautilització; a una valoració més

favorable de la localitat receptora i a un major coneixement

d'aquesta i de llur vida cultural, però, alhora a una avaluació

més desfavorable de l'oferta de serveis, al ser més crítica i

exigent respecte a aquests.
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El resultat final, és que la propietat de la segona

residència afavoreix l'establiment de lligams afectius i de

pertinença amb la localitat turística receptora, evitant o

disminuint les relacions conflictives i la pèrdua de la qualitat

tant urbana com medioambiental, que no fa el lloguer.

2. ALGUNES PROPOSTES D'ACTUACIÓ

Hom ha observat que els models turístics residencials

vigents en les localitats de les comarques gironines estudiades

són desestructurats (doncs, provoquen impactes i insatisfacció)

en les de la costa i en les de segona línia de mar i de

l'interior, malgrat que es mantenen amb un cert equilibri, poden

fer fallida d'aquí poc si segueixen amb la trajectòria d'imitar

als que condueixen a la massificació. Pel que amb l'ànim de

retrobar un model turístic que millori la situació present, hom

proposa unes línies d'actuació, que poden ser recollides pels

agents, tant públics com privats, que intervenen en el

desenvolupament de l'oferta turística residencial, i que es

fonamenten en dos objectius bàsics:

1- Millora qualitativa de l'oferta turística residencial,

que implica la reconversió de l'oferta adreçada a un model

turístic residencial massificat, és a dir, el pas de la

quantitat a la qualitat. Es palès que a Sant Feliu de

Guíxols es fa difícil la convivència dels dos segments que

composen la demanda i l'oferta turística residencial

(massiu i mig); que a Roses, la degradació i la decadència

és ja una realitat i que a la Selva de Mar i a Sant Llorenç

de la Muga l'equilibri mantingut fins ara i l'experiència

de les altres no els ha servit de res. Pel que

l'establiment d'uns incentius per a l'oferta turística
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residencial qualificada és un dels objectius prioritaris.

2- El trobar fórmules per a incrementar l'augment de la

propietat de la segona residència i/o bé incentivar la

dinamització del sector del lloguer, disminuir la

estacionalitat i aconseguir una major integració del

turisme residencial en la vida cultural i social de la

localitat receptora, és I1altre.

Per tal d'assolir aquests objectius, hom proposa les

següents línies d'actuació, entenent que totes formen part d'un

mateix fil conductor:

1- Establir uns criteris estrictes en relació al creixement

futur de la segona residència.

La nova política que s'ha d'endegar, ha de tenir com a

principal objectiu la revalorització de l'oferta residencial

turística, mitjançant el creixement qualitatiu, el que implica

la preservació dels massissos muntanyosos, essent aquest un

recurs bàsic per un turisme que valora especialment la qualitat

medioambiental, dins la qual també s'ha d'incloure altres

aspectes com la recuperació d'alguns espais naturals d'alt valor

ecològic, per exemple algunes zones humides de la badia de Roses,

la netedat dels carrers, platges i rius, la contaminació

acústica... Com també la potenciació dels paisatges agrícoles

tradicionals, que són un recurs molt important pel turisme;

d'altra banda, una modificació en el sentit d'un retorn total a

la natura per l'abandonament de tota explotació agrària és

valorat com una disminució de la varietat del paisatge, que cal

evitar.

L'establiment de límits en la construcció de segones

residències noves no significa que no se'n puguin construir més,

sinó que en primer lloc caldria incentivar la rehabilitació

d'edificis vells per a l'ús turístic residencial, a més cal tenir

present que les comarques gironines compten amb un gran potencial
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de masos en les rodalies de les localitats turístiques i de cases

entrem!tgeres dins dels nuclis tradicionals. Tanmateix, cal fer

esment de la creixent demanda de cases antigues, com a contrapunt

a l'habitatge urbà estandarditzat.

I un cop es revifi el sector, cal construir en aquells

espais intersticials i en espais perduts per a l'agricultura, tot

preservant espais sense urbanitzar i sobretot aquells espais

naturals que tenen un cert interès ecològic. A més a més, hom

creu que la necessitat de l'oferta de segones residències es

mantindrà, donades les noves tendències demogràfiques i laborals,

pel que fa a l'augment de l'esperança de vida; a la reducció del

temps de treball setmanal; a l'allargament de les vacances i a

la seva repartició al llarg de tot l'any, defugint de

l'estacionalitat tradicional; a la jubilació anticipada i al

desig de canviar de domicili després de la jubilació.

Pels resultats de les enquestes, sabem que la demanda de

segones residències es decanten cap als habitatges de superfície

reduïda (tipus apartament), pel que cal orientar la nova oferta

cap a les noves tipologies col·lectives, de conjunts residencials

formats per allotjaments en multipropietat, "time-sharing"; per

aparthotels, a partir de la renovació d'hotels obsolets; per

cases adossades amb petits jardins, que gaudeixen de gran

acceptació entre la població catalana; totes aquestes tipologies

resulten ser molt dinàmiques. El desig de tenir un xalet ha

perdut ja força per raons de cost.

t

Els edificis cúbics, amb teulada plana, despersonalitzats

i monòtons, no ajuden a formar un ambient agradable; hi ha un

rebuig d'aquest tipus d'arquitectura, de perifèria urbana. Així

doncs, cal orientar l'oferta cap a conjunts residencials que

introdueixin elements de l'arquitectura popular de la zona; però,

cal també introduir elements propis de la vegetació mediterrània

en els jardins, defugint de les tipologies, típiques de països

anglosaxons, que a més a més necessiten de grans quantitats

d'aigua per llur manteniment; cal cercar alhora, l'equilibri
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entre l'espai públic i el privat.

La condemna global de les segones residències per la

destrucció del paisatge és òbviament excessiva. Hom creu que és

possible d'integrar harmònicament les segones residències en el

paisatge, tinguent cura de l'emplaçament; del volum d'edificació

i l'alçada, en relació als altres edificis de l'entorn; de

l'estil arquitectònic i de la superfície utilitzada.

2- Millorar la qualitat dels allotjaments turístics

residencials existents

Tal i com s'ha destacat en l'anàlisi de la demanda, un dels

fets més singulars de l'oferta turística residencial dels

municipis estudiats, sobretot dels no costaners, és el

protagonisme de la propietat en relació a les formes de lloguer.

Quant a aquestes darreres, la política local dels municipis de

la costa hauria de cercar una dinamització del sector, a partir

de tres línies d'actuació:

a) Promoure les actuacions de renovació front la nova

construcció. Cal destacar la degradació d'alguns edificis

i el menyspreu per 1'habitabilitat dels mateixos, amb una

decoració i uns acabats en alguns casos molt deficients.

Una via turística qualitativa hauria de cercar una

rehabilitació d'aquests equipaments.

b) Establir una regulació consensuada ' sobre les

característiques que han de respectar els equipaments

residencials turístics, per tal d'evitar la proliferació

d'apartaments amb una infrastructura deficient. Tan sols

aquelles residències sotmeses a controls mínims de qualitat

gaudirien de la difusió municipal.

c) Promocionar l'oferta turística residencial a partir dels

fulletons publicitaris i de promoció, tal com ja es fa

actualment amb l'oferta hotelera. Promoure l'establiment

496



d'una xarxa de reserves i lloguer centralitzada, que

faciliti la gestió i permeti homogeneïtzar criteris de

qualitat.

3- Incentivar el desenvolupament de la vida social i

cultural i promoure activitats orientades a millorar el

coneixement de la localitat

La demanda residencial, tal i com deixen constància les

enquestes, gaudeix en la majoria dels municipis estudiats d'un

nivell cultural elevat i manifesta una certa predisposició a la

relació amb la vida social de la localitat. Per aquest motiu,

seria precís incentivar l'activitat de les diverses associacions

lúdiques, esportives, culturals o cíviques, ja existents.

La política turística hauria de cercar en primer lloc la

promoció d'aquestes entitats i la vinculació del turisme

residencial a les mateixes. En segon lloc, caldria promoure les

activitats obertes (exposicions, concerts, ballades de sardanes,

competicions...) en èpoques que complementin la temporada i que

esdevinguin un incentiu per a perllongar l'estada mitjana.

D'altra banda, seria precís establir una xarxa de difusió

interna dels atractius de la localitat, adreçada al sector

turístic residencial i àdhuc a la població local. Alguns exemples

d'aquesta promoció podrien ser: un itinerari de monuments

històrics, una ruta d'edificis singulars, recorreguts naturals

de les rodalies, xarxa d'activitats culturals. Alh'ora, caldria

organitzar activitats amb l'ànim de potenciar el coneixement de

paratges interessants com podrien ser: arrossades i marxes

populars a fonts, ermites, castells i a punts enlairats, amb

vistes panoràmiques.

4- Arbritar mesures que redueixin 1'estacionalitat

L'estacionalitat depèn del lloc de procedència dels usuaris
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de la segona residència i de la distància-temps que separa la

localitat receptora de l'emissora, pel que s'ha detectat, a

partir dels resultats de les enquestes, que en aquelles

localitats en què hi ha un predomini d'usuaris que resideixen

habitualment a més de dues hores de distància la infrautilització

és una realitat. D'altra banda, 1'estacionalitat del flux

turístic residencial es redueix a mesura que augmenta el pes dels

catalans en el consum de la segona residència, pel que en els

municipis de segona línia de mar i de l'interior el problema

d'infrautilització és inexistent; tot i aquest avantatge relatiu,

l'activitat turística es concentra en el període estival, de

manera que es desenvolupen un seguit de desajustos en l'obtenció

de beneficis, l'oferta laboral o el manteniment de l'equipament,

que és incompatible amb una aposta per la qualificació de

l'oferta.

Tal i com ja s'ha destacat en l'anàlisi de la demanda del

turisme residencial, el problema de la infrautilització s'agreuja

quan el règim de tinença de l'habitatge temporal és de lloguer;

doncs, segons informacions extretes d'algunes agències de la

propietat immobiliària, la majoria es lloguen com a màxim entre

dos i tres mesos a l'any. D'altra banda, la compra de la segona

residència cada cop és menys engrescadora, puix que s'ha

convertit, des de que desapareixen els incentius del tipus de

deducció fiscal, en un producte exclusivament de consum i

difícilment amortitzable des del punt de vista estrictament

econòmic.
«

A més a més el perllongament de la temporada només és viable

per a aquells grups d'usuaris de la segona residència que no

depenen del curs escolar; grups, però, que tendeixen a ser cada

cop més nombrosos, segons les perspectives demogràfiques, i poden

estar interessats en l'oferta de serveis i activitats lúdiques

en el període no estival i, fins i tot, poden generar el pas de

segona residència a primera -circumstància propícia pel perfil

del turista residencial dels municipis estudiats- sempre i quan

el municipi receptor estigui ben dotat d'equipaments i
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infrastructures suficients, especialment adreçats a grups d'edats
avançades.

Tanmateix, per la procedència urbana dels usuaris de la

segona residència, n'hi ha molts d'ells que aprecien retrobar un
cert ambient urbà en la localitat receptora, doncs els hi agrada
passejar pels carrers animats del centre, mirar aparadors,
comprar i asseure's en una terrassa; pel que per allargar la
temporada, cal que l'animació urbana es mantingui també durant
l'hivern; en aquest sentit, compten amb tota una sèrie

d'avantatges, relacionades amb la pròpia dinàmica urbana,
aquelles localitats turístiques que gaudeixen d'una economia
diversificada, com Sant Feliu de Guíxols, per exemple.

5- Adaptació de l'estructura urbana al sector turístic
residencial

La segona residència és una resposta al modus de vida urbà,
sobretot pel que fa a llurs problemes medioambientals, raó per
la qual el nucli turístic no ha de repetir els mateixos problemes
que la ciutat. L'atractiu urbà de la localitat receptora
disminueix per un excés de tràfic de cotxes, de construccions
d'estils arquitectònics inadequats i un empobriment del contacte
amb la natura, que cal evitar.

Així, tinguent en compte els resultats de l'enquesta pel que
fa a l'avaluació d'alguns elements urbanístics, hom creu que les

actuacions infrastructurals més necessàries caldria" centrar-les

en:

a) L'establiment d'aparcaments dissuasoris a les entrades
de les localitats, que evitin la concentració de la

circulació en el centre i en els carrers estrets, com també

l'estacionament de cotxes en l'interior dels nuclis,
sobretot en les places.

b) Controlar l'abocament de deixalles en les platges,
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rieres i rius, tanmateix caldria realitzar neteges

periòdiques de llurs llits.

c) Remodelar els ports en les localitats costaneres,

seguint uns criteris que no agradeixin la fragilitat de les

badies.

Quant a les actuacions urbanístiques, hom recomana com a

prioritàries les següents:

a) Recuperar espais tradicionals de passeig i contemplació,

lligant-los amb la rehabilitació de monuments, que

esdevindran els punts d'atracció; evitant d'aquesta manera

que les carreteres continuïn exercint el paper d'espai

d'oci, com a llocs de passeig forçats.

b) Dinamitzar l'ús d'edificis que han quedat buits, per

evitar la degradació, o bé fer-los desaparèixer si és

difícil llur renovació o resulten ser uns elements

antiestètics.

c) Potenciar les zones de vianants en les localitats

costaneres i tenir cura que l'oferta no es centri només en

els sectors comercial i recreatiu, sinó també en el

cultural.

6- Recollir periòdicament l'opinió del turisme residencial

sobre l'oferta

Finalment, hom creu que la reconversió qualitativa del

sector turístic implica la necessitat d'adequar estretament

l'oferta turística global (des dels equipaments recreatius fins

l'estructura urbana) a les inquietuds de la demanda, fet que

implica un seguiment estret de llurs opinions.

En aquest sentit, vists els resultats obtinguts en les

enquestes elaborades per a la realització d'aquest treball, hom
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recomana l'establiment d'enquestes periòdiques que permetin

conèixer el comportament canviant de la demanda.

Acabem aquesta tesi amb el convenciment de què les segones

residències han esdevingut el símbol de la destrucció del turisme

pel turisme, doncs, se les fa responsables de molts mals:

especulació, degradació, destrucció de cultures, paisatges,

pobles tradicionals..., però, tot i aquest clima hostil, les

segones residències continuen envaint nous territoris i

consolidant llur posició dominant en l'oferta turística.

Per tot això, al finalitzar aquest treball, hom creu que,

malgrat la mala fama de les segones residències, si aquestes

estan ben localitzades i integrades en el paisatge, contribueixen

a la descentralització de la població i de l'economia, el que és

positiu tant des del punt de vista del planejament del territori

com de la política regional. Pel que cal limitar i controlar la

construcció de noves segones residències, però no evitar llur

implantació.
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