LA INDÚSTRIA DE LA FELICITAT
T’AGRADARIA TREBALLAR AL MÓN DEL TURISME?
Lloret de Mar és un lloc d’interès per a molts turistes ja que tenim
platges blaves i cristal·lines de la Costa Brava per qui vulgui tranquil·litat i
relaxació, muntanyes i penya-segats pels més aventurers, menjars
exquisitsi allotjaments de qualitat.
El meu pare gaudeix de les persones que visiten la meva ciutat. Ell és
feliç cuinant-los els seus millors plats. A vegades, cuino amb ell, ens divertim
molt i després els turistes diuen que el menjar està boníssim!
A mi també m’agradaria treballar al món del turisme, de cuinera com
el meu pare a un restaurant, perquè cuinar em fa feliç. Crear plats nous,
amb noves combinacions i tastar salses noves per als nostres clients. Per
molt que sembli molt cansat pot arribar a ser molt divertit. En aquestes
noves creacions culinàries, no hem d’oblidar els productes propis de la
nostra terra i els plats tradicionals del nostre territori. Un pa amb tomàquet
i embotit, el peix de la nostra costa, la crema catalana… i el meu plat
preferit,la “pasta al pesto” del meu pare.
La mare també treballa pels turistes. Ella és botiguera i ven
“souvenirs” per qui vulgui tenir un record de Lloret de Mar. La botiga és la
nostra segona casa perquè hi passem moltes hores. Venem, però també fem
factures, mirem productes de novetat, netegem la botiga... perquè els
turistes tinguin un bon record quan tornin a casa seva.
La meva àvia, com que és molt presumida, va preferir vendre bolsos
abans que souvenirs. D’ella vaig aprendre que nosaltres vivim dels turistes i
que com millor els tractéssim i els acollíssim, més persones voldrien visitarnos i la nostra costa seria més famosa. Això faria que altres turistes
volguessin tornar.
Personalment, crec que el meu pare, la meva mare i la meva àvia són
feliços treballant pel turisme i cuidant la nostra costa. Així doncs, penso
que jo seria molt feliç treballant al món del turisme.
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