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E"h°’::::c:;ña’:; Els hotelers temen un setembre
preocupació la previsió

7d’ocupació per als meses
’desetembre.id’octubreja . ¯ .
,que, com inform~ Pere
Cañellas)’de la Fe deració
Hotelera de Mallorca
_Fehmm, de moment les

¯ xifresno són .gaire’
.bones,,. -

Des dela Fehrñ, esperen
que sobretot per setembre
sigui molt desigual segons
les zones, i lamenten que
un mes que semi)re havia
estat bo ,ar~i com ara ja no
resulta gaire rendiblh*.
En tot cas, esperen qtze les
reseves de darrera hora
millorin la situáció actual.

Cañellas’ valor~ la tem-

pordda com ,una mica
millor, que la del 2004,.
Així, sembla que les ocu-
pacions gc6nseguides els
me~os de maig, jimy i
juli01 mostren un creixe:
meíit" de devers 3 punts
per. sobre de l’any passat.

Segons les dades de qu~
"dispòsa la Federació, per.
agost tin’dran .pie fins" al
día 15, mentre que a partir
d’aquesta data es produi-
r~ una davallada en les
reserves. Segons Cañe-
llas, les ocupacions que,es
registren no són prou altes
per genera~ casos d’over-
booking, que ,en tot Cas
señen puntuals,.,.

Mer¢ats emissors

E1 president de la pati,o-
nal es mostr~ reticertt
quant a la recuperació
de]s mercats emissors.. : ,

1 un octubre amI, baixa ocupació
Confien que les reserves de darrera hora canvün les pi’evisi.ons acmals

Pere CatTcllas, presMent de la P’ederació Ilotclera de Mallorca.

¯ L’ocupació no
és tan bona per
agost perque es
registrin casos
d’.overbooking,,

¯ Cañellas: ,,Es
continua encara
treballant sota el
signe de les
ofertes,,

~Ladespesa ’
La setmana passada, el president del Foment
del Turisme, Miquel Vieens, es f~u ress6 de la
queixa generalitzada del sector turisti¢ sobre la
baixa despesa del turista que arriba a les nles. .
En aquest gentit, de¢larh que tot i la reeupera¢ió

en les xifres tant d’arribades com d’o¢upa¢ió, .part
del Woblema no est,~ resolt)~. Consider~ que s’ha de

¯ tenir cura de la promoeió en temporada alta, perque
el fet que no es puguin apujar els preus als hotels
demostra que encara queda molta feina per fer. ¯

Aixf, declar/~ que s’ha
incrementat l’arribada de

¯ visitants alemanys, perb
no de manera ,,escandalo-
sa-. Quant’als britgnics,
considerg que es resis-
teixen més i que són més
sensibles a les ofertes..

En relaci6 amb el turis-
me espanyol, hi percebé
una tendencia clara a l’al-
qa, tot i matisar que es
parteix de xifres molt infe-
riors respecte d’altres
mercats-i .que les arriba-
des es concentren en els
mesos de julioli d’agost. A
més, en l’hmbit estatal,
I’inter~s per les nles .es
relaciona sobretot amb els
anomenats short b/eaks o
escapades de cap’de set-
mana, que cada’vegàda
són més habituals.

Dijous, es present~ ia
. política promocional del

Govern per a l’any vinent,
que s’orientar~ capa la
desestacionalització amb.
l’objectiu de captar més
turiste’s durant les tempo-
rades mitjana i baixa.
Cañellas ho trob~ positiu,
tenint en compre que, en
termes generals,, els
mesos de juliol i d’agost
ofereixen un bon rendi-
ment. En qualsevol cas,
comenta que mentrd es
treballi ,,sota el signe de
les oferf~es,,, no s’aconse-
guiran mai les rendibili-
tats d’anys anteñors. En
aquest sentir, manifesth
que fins que la’demanda
no 9~ ,,reeupeñ bé,,, els
hotelers no podran fer el
matei~ amb els.preus, " "
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