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El nigul de cendra del volcà islandès, que de dijous ençà
emboira el cel europeu, ha deixat milers de persones
sense poder arribar a les destinacions el dia previst.
També ha ferit moltes butxaques i ara surten els números

Text: Agències /dB
Foto: Toby Melville / Reuters

PALMA El tancament de l’espai
aeri europeu des de dijous passat
a causa del nigul de cendra volcà-
nica procedent d’Islàndia, tot i
que ja es comença a recuperar de
manera paulatina, ha fet molt de
mal al sector turístic i a les aerolí-
nies. L’Aliança per a l’Excel·lència
Turística, Exceltur, estima que en
aquests sis dies les pèrdues del
sector turístic, incloses les compa-
nyies aèries, en el conjunt de
l’Estat espanyol són d’uns 252 mi-
lions d’euros. Pel que fa a Europa,
però, els danys econòmics de les
aerolínies han assolit els 1.260 mi-
lions d’euros, segons informà ahir
l’Associació Internacional del
Transport Aeri (IATA).

En una conferència de premsa
per fer balanç del primer trimes-
tre de l’any, el vicepresident d’Ex-
celtur, José Luis Zoreda, va asse-
nyalar que el sector deixa d’in-
gressar 42 milions d’euros diaris,
al marge de l’impacte sofert per
les aerolínies, “un càlcul conser-
vador”, que es traduirà en bona
part en “pèrdues directes” en els
comptes dels seus resultats.

El lobby turístic va incloure en
aquesta estimació establiments
hotelers, botigues dels aeroports,
agències de viatges, lloguer de ve-
hicles i altres empreses vincula-
des amb el turisme, partint de la
mitjana de despesa dels turistes
estrangers que visiten l’Estat el
mes d’abril i tenint en compte que
els que van quedar atrapats
també generaren “algun ingrés”,
tot i que a un preu menor i en
condicions “molt desfavorables”.

Des d’IATA van estimar que les
pèrdues van ser més accentuades
durant els tres dies en què el tan-
cament va ser més intens, del 17 al
19 d’abril, amb pèrdues d’ingres-
sos de 297 milions d’euros diaris.
El director general i conseller de-
legat de l’IATA, Giovanni Bisignia-
ni, indicà que la crisi impactà el

29% del sector de l’aviació global i
1,2 milions de passatgers diaris.
“L’escala de la crisi ha eclipsat la
de l’11-S, quan l’espai aeri nord-
americà es tancà durant tres
dies”, sentencià. No obstant això,
l’IATA també notà alguns estalvis
de costos derivats de la perma-
nència a terra de les aeronaus, a
més d’una retallada de la factura
per combustible de 81,8 milions
cada dia respecte de l’habitual, tot
i que es van veure contrarestades
pel cost de l’atenció als passatgers
afectats per les cancel·lacions.

Pel que fa a aquesta conjuntura,
Bisigniani urgí els Governs a com-
pensar les aerolínies per les pèr-
dues d’ingressos i posà com a
exemple els 5.000 milions de dò-
lars desemborsats pel Govern dels

EUA per ajudar les formacions aè-
ries després de l’11-S.

Lleu millora
Exceltur també reclamà al Govern
central “un pla d’ajuts específic i
proporcional” que podria inclou-
re la posposició de l’anunciada
pujada de l’IVA i l’aplicació de re-
duccions en les cotitzacions a la
Seguretat Social de les empreses.
I és que aquest lobby turístic pre-
veu que el PIB turístic caigui un
0,9% en el conjunt de l’any, tot i
que en el primer trimestre del
2010 el sector ha experimentat
una lleu millora. De gener a març,
el descens fou de l’1 per cent, se-
gons les seves estimacions, en
apuntar cap a una “desaccelera-
ció” del ritme de caiguda de l’acti-
vitat turística a principi d’any, des-
prés de tancar el 2009 amb una
caiguda del 5,6 per cent.•

Les empreses
turístiques estatals
deixaren de rebre
42 milions diaris a
causa del volcà

Les companyies
aèries estimen
pèrdues de 297
milions d’euros al
dia entre el 17 i el 19

Sisdiesnegres:
252milions de pèrdues pe
i 1.260milions per a les ae

Els 80 per cent dels vols
previstos ahir a Europa es
van poder enlairar.
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El Govern
admet
“errors” en
la gestió
PALMA La secretària d’Estat
de Transports del Ministeri de
Foment, Concepción Gutiér-
rez, admeté ahir que “s’han
comès errors” en la gestió de
la “situació absolutament crí-
tica” generada pel tancament
de l’espai aeri en bona part
d’Europa pel nigul de cendra
del volcà islandès. No obstant
això, Gutiérrez subratllà que
les autoritats han prevalgut
per sobre de qualsevol altra
consideració la seguretat dels
passatgers i que l’experiència
acumulada durant els darrers
dies representarà “un avenç
per a qualsevol situació futu-
ra” similar. Així mateix, la se-
cretària d’Estat felicità els
agents públics i privats que
han intervingut en la gestió de
la crisi aèria europea i es con-
gratulà per la bona resposta
de la xarxa d’AENA.

Gutiérrez indicà que la situa-
ció als aeroports comença a
normalitzar-se i no va fer pre-
visions sobre l’evolució de la
crisi si l’erupció del volcà is-
landès empitjora o les condi-
cions atmosfèriques tornen a
cobrir Europa de cendra. La
secretària d’Estat de Trans-
ports destacà, així mateix,
que l’Estat espanyol, que ha
sofert menys les seqüeles del
nigul de cendra volcànica que
no altres països europeus, ha
respost amb eficiència pel
que fa a la crisi facilitant trans-
port alternatiu als ciutadans.
En aquest sentit, destacà que
les Canàries i les Balears han
disposat “en tot moment”
d’“un reforç del transport
marítim” per suplir els enlla-
ços aeris amb la Península
cancel·lats. “No hi ha hagut
escassetat i hi ha hagut sufici-
ents places”, sentencià.• Efe

Concepción Gutiérrez. Foto: T. A.

Hidalgo i Middelmann parlen amb el director de Son Sant Joan. Foto: T. A.

PALMA El president d’Air Europa,
Juan José Hidalgo, va considerar
ahir que “s’ha anat massa lluny”
en les limitacions imposades al
trànsit aeri per les autoritats de la
Unió Europea a conseqüència del
nigul de cendra volcànica. “En
aquesta ocasió s’han extralimitat
els sistemes de seguretat perquè

s’ha comprovat que no hi havia tal
perjudici als motors, ni s’havia
d’haver tancat tot”, manifestà el
màxim responsable de Globalia,
grup en el qual s’integren Air Eu-
ropa i altres empreses lligades al
transport i al turisme, el qual asse-
nyalà que els sistemes de segure-
tat aeroportuaris a Europa
“vénen sempre imposats” des
dels EUA a través de la Gran Breta-
nya.

Segons el parer d’Hidalgo, la
crisi del transport aeri que ha
estat ocasionada per l’erupció vol-
cànica “ha fet un mal terrible” al
sector, encara que en el cas d’Air
Europa només ha afectat les con-
nexions amb París i Londres i di-
versos enllaços entre les illes Ca-
nàries i el nord del continent, la
qual cosa ha alterat el 10 per cent
de les operacions en els darrers
dies.

Air Berlin ha sortit bastant més
afectada per la contaminació vol-
cànica, especialment pel que fa a
les connexions amb Alemanya. El
seu director general a Espanya i
Portugal, Álvaro Middelmann, va
manifestar que “si bé al principi
és comprensible que es prengues-
sin tot tipus de precaucions”, con-
sidera que “s’haurien d’haver
posat també en marxa processos
per mesurar i verificar tot allò”, ja
que entén que “en un moment
donat era simplement un model
informàtic”.• M.R.

Crítica a la limitació
“excessiva” del trànsit aeri

PREVISIONS

El 100% dels vols avui
s’enlairaran a Europa
El 80% del trànsit aeri euro-
peu es recuperà ahir i avui
se’n restablirà pràcticament
el 100%, segons previsions
de l’autoritat europea en se-
guretat aèria, Eurocontrol.
Tot i que la normalitat torna
a poc a poc als aeroports de
Balears i a Son Sant Joan es
notava ahir un ambient més
distès que els altres dies, en-
cara es van haver de can-
cel·lar alguns vols. A l’aerò-
drom de Palma s’anul·laren
50 dels 525 vols progra-
mats, la majoria amb conne-
xió amb el Regne Unit (19),
mentre que a Eivissa es van
suspendre 10 dels 93 enlla-
ços prevists. L’aeroport de
Menorca va poder dur a
terme els 44 trajectes esta-
blerts.•

er al turisme
erolínies
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