
«Spain for sure»

El primer país d'Europa en percentatge de defuncions en residències d'avis, el sisè del 
món en nombre absolut de morts i el tercer en decessos per cada milió d'habitants. Això 
és Spain for sure. Aquesta és la darrera campanya del govern espanyol a través de 
l'inefable España Global per inspirar, diuen, confiança als turistes estrangers. El tan sovint
vilipendiat turisme, ara que no el tenim i que encara trigarà a tornar, resulta que és la clau 
de volta perquè la crisi postpandèmia no esdevingui apocalíptica i la solució sembla que 
passa per  gastar-se  milions d'euros en el mateix missatge que fa servir tothom, des dels 
estats fins a l'última perruqueria: un espai segur, lliure de la covid-19. 

No sembla, però, que aquestes campanyes genèriques i repetitives serveixin per rentar el 
pèssim expedient espanyol davant la covid, si és que en el fons no estan pensades per 
altres coses. Els viatgers més agosarats estaran pendents que no hi hagi rebrots com els 
darrers de la Xina i Alemanya. I a última hora, decidiran si fan el pas de venir. Sobretot a 
les platges i a espais oberts, no pas a ciutats denses com Barcelona. Tot i que no és fàcil 
de replicar -perquè es tracta sobretot de propietaris de segones residències- sembla més 
eficient la política de les Balears de fer arribar uns quants avions plens d'alemanys perquè
puguin comprovar in situ que no hi ha perill de contagi a Les Illes.

Els empresaris en general reconeixen que el govern espanyol sí que ha pres dues 
mesures efectives per salvar les empreses: l'invent dels ERTO. amb els posteriors 
allargaments i flexibilitzacions, i els crèdits ICO. Aquests darrers, sobretot, a les empreses 
que tenien actius físics amb què acreditar la seva solvència. Els que pitjor ho passaran 
seran els petits serveis de comerç, restauració i oci que depenen molt de la demanda 
turística i que estan en locals de lloguer.

El repte, doncs, és com estarem de turistes estrangers al maig de l'any que ve, quan 
començarà la temporada estival i i s'acabarà la carència dels préstecs ICO. Els hotelers 
diuen que si no tenen despeses financeres significatives,  treballant amb el 30% 
d'ocupació ja no perden diners. Però la majoria en tenen -bàsicament hipotecàries-, i a 
aquests  els cal un 60% d'ocupació per sobreviure. Durant 12 mesos, els crèdits ICO 
neutralitzen les despeses financeres. I a partir d'aleshores, si no hi ha noves carències, 
qui no tingui un 60% d'ocupació ho passarà magre. 

El primer dia d'obertura de fronteres ha estat notícia que al Prat han arribat vora 100 vols. 
Abans de la pandèmia, n'hi arribaven 1000 de mitjana. Per tant, el camí a recórrer és  
encara molt llarg. Bé faria el govern espanyol de deixar-se de campanyes genèriques i de 
dubtosa eficàcia real i dedicar els limitats recursos disponibles a no afegir càrregues a les 
línies aèries -amb l'excusa de les noves mesures sanitàries de seguretat- i d'estar 
preparat pel que pugui passar d'aquí un any, quan les empreses hagin de tornar els 
crèdits ICO.
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