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Una temporada
turística “millor”,
però “de transició”

Text: M. Ramis / Efe
Fotos: Pere Bota

PALMA Tot apunta que la immi-
nent temporada turística per a
Balears serà millor que la del
2009. Així ho indicà ahir el se-
cretari d’Estat de Turisme, Joan
Mesquida, qui remarcà que 2010
encara és un any de “transició”.
Mesquida va realitzar aquestes
declaracions després d’inaugu-
rar el XIII Congrés estatal d’hos-
taleria, 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 sub-
ratllà 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 operaci-
ons aèries previstes des d’Alema-
nya 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, Mes-
quida puntualitzà que s’està pro-
duint una recuperació impor-
tant de les vendes, que suposa
“certa esperança de millora”. A
més, afegí que s’espera un major
increment de vendes amb les re-
serves de darrera hora.

Per part seva, el vicepresident
de Sol Meliá i president de l’Ali-
ança Turística Exceltur, Sebastià
Escarrer, qui també participà en
el congrés, augurà una millora
amb vista a l’estiu. Segons Escar-
rer, a les Balears, les zones influï-
des pel mercat alemany tindran
“un clar creixement” i les més
dependents dels mercats brità-
nic i estatal afrontaran “clarobs-
curs”. Segons l’opinió d’Escarrer,
“el pitjor de la crisi ha passat”,
però Espanya “continua tenint
importants dèficits estructurals
de competitivitat en el sector tu-
rístic”.

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’infraes-
tructures, i que racionalitzin la
despesa. “Allò que no pot passar
és que ara, perquè hi hagi lleu-
gers creixements en xifres clara-
ment desastroses com ho han
estat les de l’any 2009, no si-
guem capaços tots, entitats pú-
bliques, societat civil i empresa-
ris, d’unir-nos per veure com ens
en sortim i hi feim front amb re-
formes i amb ajusts importants
per capgirar aquesta falta de
competitivitat que té el sector tu-
rístic espanyol”, sentencià.

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·lici-
ten a altres destinacions”. En
qualsevol cas, el vicepresident
de Sol Meliá advocà per mante-
nir “un cert equilibri entre l’ofer-
ta del tot inclòs, que mai no ha
de superar certs llindars, i l’ex-
terna”. 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%.•

Panell
Autònoms Satisfacció
per les mesures anticrisi
L’associació d’autònoms APTA
Balears considera que les me-
sures adoptades pel Consell
de Ministres per fomentar
l’economia i l’ocupació “resul-
ten satisfactòries”, per la qual
cosa “seria convenient apro-
var-les amb caràcter d’urgèn-
cia” en l’àmbit parlamentari.
La nova línia de crèdit d’ICO i
l’IVA reduït en les reformes
són les mesures que “afavori-
ran” el sector, sostenen.•

Díaz Ferrán Economia en liquidarà l’asseguradora
El Consorci de Compensació d’Assegurances, dependent del Ministeri
d’Economia, liquidarà Seguros Mercurio, propietat del president de la
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, i del seu soci Gonzalo Pascual, després de
no rebre “cap oferta que complís amb les condicions requerides”.•

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
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Reforma laboral El Govern
proposa el model austríac
El Govern proposà ahir als agents
socials explorar l’ús del model la-
boral austríac per fomentar l’esta-
bilitat de l’ocupació i la mobilitat
“sana”, com també l’exempció
de part dels costos dels acomia-
daments col·lectius i objectius
amb caràcter transitori i excepci-
onal. Així consta en el nou docu-
ment traslladat als agents socials
durant la reunió d’ahir, després
de presentar un primer docu-
ment de propostes de reforma la-
boral articulat entorn de vuit
punts tipus ‘full de ruta’, com re-
cordà el director del Gabinet per
al diàleg social, Alfonso Morón.•

Grècia 3.675 milions de l’Estat
Espanya aportarà 3.675 milions
d’euros en el marc del mecanis-
me d’ajuda a Grècia pactat pels lí-
ders de l’eurogrup, en cas que fi-
nalment Grècia decidís sol·licitar
l’esmentat ajut, segons informà
ahir el secretari d’Estat per a la
UE, Diego López Garrido. Defen-
sà que la xifra no és “cap regal”
per a Grècia, ja que els països de
la zona euro obtindran un guany
d’aquests préstecs. D’altra
banda, la borsa espanyola pujà
ahir un 0,58% i s’aproximà als
11.500 punts, impulsada per
l’avanç de la banca després
d’acordar-se l’assistència finance-
ra de la zona euro a Grècia.•

LES XIFRES

2,8%
Tecnologia Balears, a la coa
en empleats del sector
El 2,8% dels treballadors de Bale-
ars estan ocupats en empreses
manufactureres tecnològiques i
l’Arxipèlag és al quart lloc entre
les regions amb menys mà d’obra
en aquest sector. Segons el darrer
informe de l’INE, amb dades de
2008, a les Illes 14.100 persones
treballen en àmbits relacionats
amb la innovació tècnica.•

Son Sant Joan 1,1 milions de
visitants el primer trimestre
El nombre de passatgers a l’aero-
port de Palma es mantingué esta-
ble el primer trimestre de l’any,
amb 1,1 milions de visitants, se-
gons informà ahir AENA. L’aero-
port d’Eivissa rebé 147.757 passat-
gers, un 13,8% més que el mateix
període del 2009. Menorca, en
canvi, va tenir 84.164 passatgers,
un 5,9% més que l’any anterior.
En el conjunt de l’Estat, el nom-
bre de passatgers va ser de
37.837.304 el primer trimestre de
l’any, un 3,4% més que en el ma-
teix període de 2009. Aquests re-
sultats consoliden la tendència a
la recuperació que s’observa des
de finals de l’any passat.•

El PP no vol llevar als ports
les ajudes per insularitat
Text: A. Zurimendi

PALMA Segons el Partit Popu-
lar, la nova llei de ports no lle-
varà els fons de compensació
a les estacions insulars. Així
es manifestà ahir a Palma An-
drés Ayala, diputat i portaveu
del PP en la comissió del Fo-
ment del Congrés.

Ayala garantí el manteni-
ment de les bonificacions,
tant per a vaixells com per a
peatge, en una trobada amb
el sector nàutic balear duita a
terme a la Cambra de Co-
merç. Tanmateix, és la matei-
xa Unió Europea qui recoma-
na l’eliminació d’aquest tipus
d’ajudes, en tant que minven
la competència.

Segons el president de la
Cambra de Comerç, Joan
Gual de Torrella, els ports de
les Illes no han d’entrar en
aquesta classificació, ja que
es tracta de ports “captius i
unidireccionals”, sense possi-
bilitats de competir amb al-

tres estacions properes com
la de Barcelona o de València.

Ayala garantí que les ajudes
actuals es mantindran. “En-
cara més, se’n milloren les
condicions per pròrrogues i
noves condicions”.

Així mateix, el diputat va
anunciar que totes les embar-
cacions amb l’eslora de
menys de 12 metres també
podran accedir als beneficis

dels vaixells de categoria infe-
rior (aquells que fan menys
de 7 metres de llarg).

Aquesta llei serà aprovada al
Parlament espanyol abans de
final de juny, assegurà Ayala.
A més a més, el diputat con-
servador alabà la cooperació
amb el Partit Socialista a
l’hora de redactar la norma i
fins i tot esmenar-la: “Ja hi
hem presentat 425 esmenes
amb els socialistes”, digué.
Joan Gual de Torrella, en nom
del sector, també expressà sa-
tisfacció: “És una llei que pot
resultar exemplaritzant. Tin-
drà arrelament en el temps, ja
que està negociada entre les
dues forces majoritàries”.

El sector nàutic reivindica
una harmonització entre la
llei de ports estatal i l’autonò-
mica, a banda d’un gravamen
fiscal menor. També demana
que les Illes Balears quedin
excloses d’un punt de la nova
llei, el referit a l’autofinança-
ment dels ports.•

El port esportiu Marina Botafoch, d’Eivissa. Foto: G.G

CONGRÉS

Mesa de debat
Salvador Gallego, president de
FACYRE; Manuel Robledo, presi-
dent de Comess Group; Artemi
Nolla, president de Grupo AN; i
Sebastià Escarrer, vicepresident
de Sol Meliá, participaren en
una mesa de debat sobre la res-
tauració del futur. Prèviament,
les autoritats illenques, junta-
ment amb el president de la Fe-
deració Espanyola d’Hostaleria
(FEHR), José María Rubio, havi-
en inaugurat el congrés. Se-
gons Rubio, “el pitjor ja ha pas-
sat”, però encara no veu “llum al
final del túnel”.•

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

Negocia la nova
llei de ports amb
el PSOE i assegura
que manté els fons
de compensació

El sector al·lega que
els ports són captius
i no poden competir
amb Barcelona,
València o Marsella
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