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Una temporada
turística “millor”,
però “de transició”
El secretari d’Estat de Turisme, Joan Mesquida, participà
ahir en la inauguració del XIII Congrés estatal d’hostaleria,
que es du a terme durant aquests dies a la capital balear
Text: M. Ramis / Efe
Fotos: Pere Bota
PALMA Tot apunta que la imminent temporada turística per a
Balears serà millor que la del
2009. Així ho indicà ahir el secretari d’Estat de Turisme, Joan
Mesquida, qui remarcà que 2010
encara és un any de “transició”.
Mesquida va realitzar aquestes
declaracions després d’inaugurar el XIII Congrés estatal d’hostaleria, que es du a terme des
d’ahir i fins demà a Palma. Amb
un creixement de les operacions
aèries del 5% per al conjunt de
l’Estat espanyol, Mesquida subratllà les bones previsions
d’AENA, tot i advertir que encara
hi ha registres negatius en el
mercat britànic.
Segons detallà el secretari
d’Estat de Turisme, les operacions aèries previstes des d’Alemanya creixen al voltant del 4,5%,
hi ha un increment del 13% per al
mercat italià, un augment també
de les operacions amb Portugal i
un lleu descens amb França. Pel
que fa al mercat britànic, Mesquida puntualitzà que s’està produint una recuperació important de les vendes, que suposa
“certa esperança de millora”. A
més, afegí que s’espera un major
increment de vendes amb les reserves de darrera hora.

Per part seva, el vicepresident
de Sol Meliá i president de l’Aliança Turística Exceltur, Sebastià
Escarrer, qui també participà en
el congrés, augurà una millora
amb vista a l’estiu. Segons Escarrer, a les Balears, les zones influïdes pel mercat alemany tindran
“un clar creixement” i les més
dependents dels mercats britànic i estatal afrontaran “clarobscurs”. Segons l’opinió d’Escarrer,
“el pitjor de la crisi ha passat”,
però Espanya “continua tenint
importants dèficits estructurals
de competitivitat en el sector turístic”.

Sobre l’oferta del tot inclòs i el
perjudici que implica per a la
restauració, Escarrer sosté que
existeix una demanda d’aquest
producte que, si no és satisfeta,
“durà els turistes que la sol·liciten a altres destinacions”. En
qualsevol cas, el vicepresident
de Sol Meliá advocà per mantenir “un cert equilibri entre l’oferta del tot inclòs, que mai no ha
de superar certs llindars, i l’externa”. Per l’hoteler, el tot inclòs
pot suposar a l’Estat devers un
20% del total de l’oferta; en el cas
de Sol Meliá, és el 5%.•

Reclam de reformes
Així mateix, Escarrer reclamà a
les administracions públiques
“reformes i ajusts urgents” en el
sector turístic, com també una
reforma laboral, fiscal i d’infraestructures, i que racionalitzin la
despesa. “Allò que no pot passar
és que ara, perquè hi hagi lleugers creixements en xifres clarament desastroses com ho han
estat les de l’any 2009, no siguem capaços tots, entitats públiques, societat civil i empresaris, d’unir-nos per veure com ens
en sortim i hi feim front amb reformes i amb ajusts importants
per capgirar aquesta falta de
competitivitat que té el sector turístic espanyol”, sentencià.
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El PP
les aj

Text: A. Zurimen

PALMA Segons e

Francina Armengol, Joana Barceló i Joan Mesquida, en el congrés.

El vicepresident de Sol Meliá reclamà a les
administracions “reformes i ajusts urgents”
per guanyar competitivitat en el sector turístic
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Mesa de debat
Salvador Gallego, president de
FACYRE; Manuel Robledo, president de Comess Group; Artemi
Nolla, president de Grupo AN; i
Sebastià Escarrer, vicepresident
de Sol Meliá, participaren en
una mesa de debat sobre la restauració del futur. Prèviament,
les autoritats illenques, juntament amb el president de la Federació Espanyola d’Hostaleria
(FEHR), José María Rubio, havien inaugurat el congrés. Segons Rubio, “el pitjor ja ha passat”, però encara no veu “llum al
final del túnel”.•
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