
PERSPECTIVES PER al 2011

Els carburants i la inflació 
amenacen el repunt del turisme

MERCEDES JANSA
MADRID

L’activitat turística va créixer l’any 
passat l’1% mentre que l’economia 
va caure el 0,6%, però aquest repunt 
corre el perill de quedar-se en no-res 
si la inflació, del 3% al finalitzar l’any 
passat, i els preus dels carburants se-
gueixen creixent el 2011. Aquest és 

El sector demana un 
pacte d’Estat a l’acumular 
8.000 milions de pèrdues 

el diagnòstic d’Exceltur, l’associació 
que reuneix els empresaris dels sec-
tors implicats en la primera indús-
tria espanyola. El seu president, Se-
bastián Escarré, va sol·licitar al Go-
vern un pacte d’Estat davant unes 
pèrdues acumulades de 8.000 mili-
ons d’euros des del 2007 amb el re-
clam que es crearien 130.000 llocs 
de treball. 
 «Tècnicament, el turisme està en 
deflació», va dir ahir el vicepresident 
executiu d’Exceltur, José Luis Zore-
da, que va atribuir la bonança des-

del Regne Unit, un mercat essenci-
al, a més de la repercussió de la puja-
da dels carburants i del cost de la vi-
da amb què es va tancar el 2010. I al 
sector de la restauració l’amenaça, 
segons Zoreda, l’alça dels preus de 
les matèries primeres. 
 El turisme interior es resisteix a 
arrencar. El turisme rural va anar 
malament l’any passat. En general 
la demanda va estar molt condicio-
nada per les ofertes d’últim minut. 
De la lleu recuperació se n’han be-
neficiat Galícia, per l’any Xacobeo, 
les grans ciutats com Barcelona i 
Madrid i les tres capitals basques. 
 La competència de Turquia se-
gueix pujant, encara que les revol-
tes polítiques de Tunísia han desvi-
at l’interès dels turistes pel país, se-
gons els hotelers. H33 Sebastián Escarré.

prés de la baixada del 2009 a la rebai-
xa de preus de paquets turístics i els 
ajustos interns en sectors com el del 
lloguer d’automòbils. 

L’ESPERANÇA D’ALEMANYA / La lleu mi-
llora de l’any passat, que es mantin-
drà el 2011, es deu a la recuperació 
econòmica d’Alemanya, els viatges 
de negocis i la demanda de mercats 
emergents com Rússia.
 Els núvols negres en el sector per 
a aquest any poden venir dels dub-
tes sobre la recuperació econòmica 
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Nissan apuntala Barcelona amb 
un model nou i més contractes

ANTONI FUENTES
BARCELONA

E
ls treballadors de Nissan a 
Barcelona van veure ahir 
que el sacrifici acceptat en 
un referèndum ha tingut 

recompensa. La direcció de la mul-
tinacional al Japó va complir la se-
va promesa i va adjudicar a la fàbri-
ca catalana la producció d’una nova 
furgoneta descoberta (pick-up) que 
permetrà augmentar la plantilla els 
pròxims anys i obrir la porta a més 
models o més producció. 
 Alguns treballadors dels 3.200 

Indústria ofereix 
el «màxim suport» 
a una inversió de  
80 milions d’euros

La producció de  
la ‘pick-up’ generarà 
800 llocs de treball, 
segons els sindicats 

que formen la plantilla de Nissan 
Motor Ibérica sortien ahir de la fac-
toria de la Zona Franca fent el sig-
ne de la victòria. Per aconseguir-la, 
han hagut d’acceptar un dur acord 
de contenció salarial (una pujada 
del 2% acumulat del 2012 al 2014) i 
d’increment de la productivitat i de 
la flexibilitat interna que algunes 
fonts han quantificat en un estalvi 
de tres milions.

MÉS COMPETITIVITAT / A canvi, han acla-
rit la incertesa que hi havia sobre la 
planta catalana gràcies a la produc-
ció, a partir del 2014, de 60.000 ve-
hicles anuals del model nou, que té 
una vida comercial prevista de 10 
anys. La companyia va justificar la 
decisió perquè la factoria «compli-
rà els compromisos de competitivi-
tat» que exigia. 
 «Nissan aplaudeix el compro-
mís i suport de l’equip directiu lo-
cal, dels treballadors, dels sindicats 
SIGEN-USOC i MCA-UGT i dels Go-
verns», va afirmar l’empresa. No obs-
tant, va afegir que «espera treballar 
amb tots per assegurar que la plan-

ta de Barcelona sigui i es mantingui 
globalment competitiva».
 Amb el vehicle nou, es garanti-
rà «el futur sostenible de la fàbrica, 
els treballadors i les seves famílies», 
segons va destacar la direcció de la 
filial espanyola Nissan Motor Ibéri-
ca. Un portaveu de la firma va afegir 
que, a curt termini, es mantindrà la 
plantilla i que la possibilitat de no-
ves contractacions quan es comenci 
a produir la pick-up a partir del 2014 
dependrà del volum de vendes de la 
resta de models.
 La plantilla necessària per po-
der acoblar el model adjudicat és de 
800 treballadors, segons van indi-
car fonts sindicals, i confien a passar 
de 3.200 treballadors a 4.000 a mitjà 
termini. 

LÍMIT DEL 15% DE TEMPORALS / L’acord 
faculta Nissan a contractar tempo-
rals utilitzant «totes les opcions le-
gals» amb un màxim del 15% de la 
plantilla a partir del 2012. La priori-
tat seran els 1.500 treballadors que 
han deixat Nissan els últims anys 
amb baixes, prejubilacions o acomi-
adaments.
 L’augment de la producció a 
Barcelona, que passarà de 110.000 
vehicles el 2010 a 125.000 el 2011, 
ha permès l’entrada de 400 treballa-
dors, dels quals 200 passaran a ser fi-
xos a l’abril. Pedro Ayllón, del sindi-
cat SIGEN-USOC, va afirmar que la 
producció ja s’acosta al nivell mà-
xim de 130.000 unitats a l’any amb 
els dos torns actuals. 
 La inversió de 80 milions de Nis-
san comptarà amb el «màxim su-
port» en ajudes i crèdits del Ministe-
ri d’Indústria, segons el compromís 
que figura en l’acord i que les cen-
trals xifren en un 50% del total. El 
ministre, Miguel Sebastián, va des-
tacar que l’adjudicació de Nissan de-
mostra que Espanya té «una indús-
tria competitiva» i és un país «fiable 
per invertir-hi».
 En termes similars es van pro-
nunciar l’alcalde de Barcelona, 
Jordi Hereu, el conseller d’Empresa, 
Francesc Xavier Mena, que va posar 
Nissan «com a exemple» de «per on 
ha d’anar el futur de l’economia per 
ser més competitiva», i el màxim res-
ponsable de la Zona Franca, Manuel 
Royes. El líder de la UGT catalana, 
Josep Maria Álvarez, va advertir que 
el pacte de Nissan no es pot extrapo-
lar. Raúl López, de CCOO, va reiterar 
la seva oposició al «xantatge» de la 
firma per adjudicar un model que ja 
estava compromès. H 

UNA ‘PICK UP’ LLEUGERA

Barcelona (60.000 unitats a l’any)
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-200 milions d’euros

El vehicle 
serà 
més petit
que el Nissan 
Navara (foto)

UN MODEL ESTRATÈGIC
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Plantilla 3.200 empleats

2010 110.000 vehicles

125.000 vehicles2011

33 Treballadors de Nissan, a la sortida del torn del matí a la fàbrica de la Zona Franca de Barcelona, ahir. 

GUILLERMO MOLINER

Fiat estendrà a 
totes les fàbriques 
un pacte de 
contenció salarial

33 El grup italià Fiat pretén gene-
ralitzar a les seves fàbriques el 
pla de contenció salarial aprovat 
en referèndum la setmana pas-
sada a la històrica factoria tori-
nesa de Mirafiori. El conseller de-
legat de Fiat, Sergio Marchionne, 
va assegurar que «no hi ha alter-
nativa» perquè no poden «viure en 
dos mons». 

33 Marchionne ja havia advertit 
que un acord d’ajust laboral era 
imprescindible perquè l’empre-
sa invertís a Itàlia 20.000 milions 
d’aquí al 2014 per doblar la pro-
ducció. La contrapartida és un 
augment dels sous una vegada 
millori la productivitat de les fàbri-
ques, per equiparar-los amb els 
de França i Alemanya. 
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