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MADRID/PALMA L’Aliança per a
l’Excel·lència Turística (Exceltur)
reclamà ahir al Govern central
l’elaboració d’un pla integral de
suport al sector, tal com s’ha apro-
vat recentment a Grècia, que vagi
més enllà de la promoció i dels
ajuts econòmics a les empreses, ja
que mesures com el pla Renove,
tot i que “positives”, són com
“una aspirina per a una fractura”.

En una roda de premsa per pre-
sentar les previsions d’Exceltur, el
vicepresident executiu de l’agru-
pació empresarial, Jose Luis Zore-
da, assegurà que si es tracta de
cercar “medicines a llarg termini”
es requereix d’un pacte d’Estat
entre Govern, agents socials, co-
munitats autònomes i ajunta-
ments que reforci el plantejament
de la política turística perquè el
sector turístic “moderi la seva
pèrdua de competitivitat”.

Així mateix, lamentà “la lectura
voluntarista” del discurs del Go-
vern en matèria turística amb
missatges com que el turisme es-
quiva i resisteix millor que d’altres
la crisi, ja que “això no es corres-
pon amb la realitat”.

Per això, instà l’Executiu a con-
vertir el turisme en “una prioritat
d’Estat” i sol·licità, entre altres
mesures, que es redueixin o con-
gelin les taxes aèries, polítiques
que afavoreixin la connectivitat
aèria (especialment amb les Illes),
major suport financer i de promo-
ció, avantatges fiscals, flexisegure-
tat en l’ocupació i abaratiment de
la contractació, que part de l’obra
pública es desenvolupi en entorns
i municipis turístics i una visió
“més transversal” de la Llei de
costes.

Zoreda es referí també al nou
model de cogestió aeroportuària
que prepara Foment i considerà
que, a més de Madrid-Barajas i
Barcelona-El Prat, s’hauria d’arti-

cular una gestió publicoprivada a
altres aeroports, principalment a
les Balears i a les Canàries, “claus
per atreure els turistes en millors
condicions”.

Precisament, el conseller balear
de Turisme, Miquel Nadal, també
advocà ahir per una reconversió
“total” del sector, tal com dema-
nen els hotelers i empresaris.

“Compartesc aquest senti-
ment”, va dir Nadal. “En els anys
vuitanta, teníem turistes sense fer
res. Però ara no basta, per això de-
manam una reconversió del sec-
tor. Cal que ens replantegem què
volem que siguin les Illes Balears
en el 2030”, opinà Nadal.

El conseller estima que si el Go-
vern central ficà mà per reconver-

tir “les drassanes, la siderúrgia i
l’agricultura”, de la mateixa ma-
nera ho pot fer amb un sector que
durant molts d’anys “ha generat
molta riquesa i molta ocupació”.

Segons les dades publicades ahir
per Exceltur, el 27% dels hoteleres
de Balears notaren una millora
dels seus resultats empresarials
durant Setmana Santa passada,
davant el 51 per cent que estima
una caiguda en els seus marges,
mentre que un 22 per cent sosté
que les seves xifres es mantingue-
ren similars al mateix període de
l’any passat.•

La gestió
públicoprivada dels
aeroports és “clau”
per atreure turistes,
diu Exceltur

Nadal estima que
“si s’han reconvertit
les drassanes i la
siderúrgia”, per què
no el turisme?

Exceltur demana
un pla integral
per al turisme

Benedicto i Vicens, ahir, en l’assemblea dels sindicats. Foto:Teresa Ayuga

L’Aliança advoca per avançar en la cogestió aeroportuària
als arxipèlags i rebaixar-ne les taxes. El conseller Nadal
comparteix la reivindicació dels empresaris del sector

CCOO i UGT, junts el primer de
maig per “combatre l’especulació”
PALMA CCOO i UGT celebraren ahir
una assemblea conjunta de dele-
gats de personal i membres de co-
mitès d’empresa que suposa l’inici
dels actes de l’1 de maig, i en la qual
advocaren per “combatre la globa-
lització econòmica que ha fomen-
tat l’especulació” i per “restablir
l’ordre econòmic per vèncer el ne-
oliberalisme”, que segons la seva
opinió ha causat l’actual situació de
crisi.

Durant l’acte,ambl’assistènciade
400 persones, la nova secretària
general de CCOO, Katiana Vicens,
posà èmfasi en la necessitat de fer
front a l’“especulació” com a cau-
sant de l’“enriquiment d’un pa-

rell”,perdonar llocque“imperiun
just repartiment econòmic i els
mercats “se sotmetin als interessos
dels ciutadans”.

En la seva extensa exposició,
acompanyada pel seu homòleg en
UGT, Lorenzo Bravo, i el secretari
d’Acció Sindical, Manuel Pelarda,
Vicens lamentà la “inexistència
d’un teixit productiu fort i consoli-
dat”, que ha conduït a una crisi de
l’economia, “molt greu a Espa-
nya”, mentre apostà per un nou
model industrial basat en la quali-
tat de l’ocupació, la igualtat i la pro-
tecció social.

Lamàximaresponsable de CCOO
realitzà així aquestes afirmacions

amb motiu de la pròxima celebra-
ció del Dia internacional dels treba-
lladors, l’1 de maig, en el qual a les
11.30 hores es durà a terme una
manifestació des de la plaça d’Es-
panya de Palma, mentre que el 28
d’abril, a les 11.00 hores, tindrà lloc
una concentració de delegats de
prevenció al mateix lloc en el marc
del Dia internacional de la segure-
tat i la salut laboral.

Es tractadelsdosactesmésdesta-
cats dels que es realitzaran en els
pròximsdies,dirigitsa“conscienci-
ar de la necessitat de realitzar can-
vis, un repte al qual també s’han de
comprometre patronals i adminis-
tracions públiques”.• Efe

PROMOCIÓ A
MANCHESTER La Conselleria
de Turisme anuncià ahir l’acte
de promoció ‘Manchester
descobreix les Illes Balears’,
que es farà a la tercera ciutat

britànica entre l’1 i el 4 de
maig, i que el Govern preveu
que rebrà 600.000 visitants.
L’acte segueix les passes del
2008 a Madrid i a Berlín, amb
l’objectiu “d’incentivar les

vendes de darrera hora” d’un
mercat que és considerat el
segon en importància per a
Balears, segons exposà el
conseller del ram, Miquel
Nadal.• Foto:Pere Bota
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