
Fitur, un tràmit per al sectormés en forma

Amb la batalla de l’estacionalitat
perduda, demoment, i ambunses-
tius plens de turistes, les fires es-
devenen un tràmit. Fitur, com la
resta de generalistes, ha perdut
unapart del sentit.

a la promoció de les Balears, amb
dotze pantalles tàctils amb accés a
l’oficina turística virtual i quatre
pantallesdepresentació iprojecció
de vídeos. Aquests elements prete-
nenaplicar lesdarreres tecnologies
en la promoció turística i facilitar
l’accésdelsvisitantsa la informació.

Amésamés,durant la firaespre-
sentarà l’aplicació Illes Balears Ex-
perience i hi haurà dues tauletes
electròniques perquè els visitants
puguinprovar-la; aixímateix,espo-
drà gaudir d’una altra pantalla amb
l’aplicació Oficina Turística Win-
dows 8manera quiosc, ambmapes
en tres dimensions.

Lagastronomiaseràunaltredels
eixos centrals de la presència bale-
ar a la fira Fitur, ja que hi duran a
terme diferents presentacions els
xefs Víctor García iMarta Rosselló
(Mallorca), Joan Bagur i Elisabeth
Julianne (Menorca), José Miguel
Bonet (Eivissa) i Dani Serra (For-
mentera).e
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PALMA. Ja fa uns anys que les fires
turístiques generalistes són un es-
deveniment en què el sector es re-
uneix, parla, però fa poc negoci. Els
contactes i els contractes ja estan
fets i, ambvista a l’estiu, lesBalears
l’únic que han de fer és preocupar-
se de no fer overbooking davant
l’allau de demanda que tornarà a
produir-se, segons les previsions
delsmajoristes estrangers.

Éscertqueelsviatgersespanyols
són els quemés han baixat amb di-
ferència,perquèpateixenmoltmés
la crisi que la resta de principals
mercats emissors, com són Angla-
terra i Alemanya. Tot i així, com in-
dica l’executiu d’un operador espa-
nyol, “els turistes peninsulars vin-
dranméssies recupera l’economia,
no si es fa més promoció. Tothom
coneix les Illes”, assegura.

La pèrdua de valor comercial de
les firesésunfet incontestable i,per
això, laConselleriadeTurismejava
decidir des del primer any de l’eta-
pa Carlos Delgado reduir dràstica-
ment la despesa. A Fitur, la Conse-
lleria disposaràd’unexpositor pro-
pi de 560,5 metres quadrats que
costarà 341.000 euros.

Mallorca hi tindrà tres taulells;
les altres illes, Menorca, Eivissa i
Formentera, dos cadascuna, i Pal-
ma, un altre. A més, hi haurà un es-
pai diferenciat on s’ubicaran, amb
un taulell cadascun, els ajunta-
mentsdeCalvià,Felanitx,Manacor
i la zona turística de CalaMillor.

Velesmediterrànies

L’expositorde lesBalearsaFitures-
tàconcebutcomunespaicobertper
líniesdiagonals iplànols triangulars
inspirats en la forma de les veles
marítimes característiques de la
marMediterrània.Lesnoves tecno-
logies, les experiències sensorials i
la gastronomia seran les protago-
nistesde l’estanddeBalearsaFitur,
va informar Turisme.

Segons la Conselleria, l’ús de les
tecnologiesserà l’einaessencialper

Amb una despesa de 341.000 euros, Turismemanté la seva política de low cost a les fires

ESDEVENIMENT SOCIAL
Fitur és un lloc de trobada del
sector turístic espanyol, tot i
que fer contractes ja ha passat
a la història. És un encontre

entre coneguts. M. A.

Baixada

Elmercat
espanyolésel
quemésha
retrocedit
entreels
importants

Bauzá assistirà a la inauguració de la fira

El president del Govern, José Ra-
mónBauzá, participarà apartir de
demà a una sèrie d’actes progra-
mats a Fitur. Amigdia, juntament
amb el conseller de Turisme, Jai-
meMartínez, serà present a
la cloenda oficial de la
XVIIConferència Ibe-
roamericana de Mi-
nistres i Empresa-
ris deTurisme (CI-
MET). Tambéacu-
dirà a la recepció
ofertaperExceltur
als ponents del VII
Fòrum de Lideratge
Turístic. Bauzá pren-
drà part en la sessió
‘Com impulsar la major co-
operació interinstitucional i publi-
coprivadaper reforçar la competi-
tivitat turística espanyola i lamar-

cadepaís?’. Aixímateix, hi assisti-
ran els presidents autonòmics de
les Canàries i Galícia, i els empre-
saris Juan José Hidalgo, Carme
Riu i Gabriel Escarrer. L’endemà

Bauzá assistirà a la inaugu-
ració oficial de Fitur a

les 10.30 hores, que
serà a càrrec dels
prínceps d’Astúri-
es i, una hora més
tard, amb el con-
seller deTurisme,
realitzarà un re-
corregut per l’es-
tand de Balears. A

migdia de dimecres,
el president Bauzá in-

tervindrà en lapresentació
de l’exposicióde la col·lecciópriva-
dade la famíliaMiró, que s’exhibi-
rà a Balears.
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