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Panell Impagats en comerç
Balears, els segons
Balears és la segona comu-
nitat amb més percentatge
d’efectes de comerç impa-
gats sobre vençuts el no-
vembre de 2009, amb el
5,1%, per darrere de les Ca-
nàries, amb el 5,5 %. A
més, és la comunitat amb
més import mitjà per impa-
gats, amb 4.793 euros. El
percentatge d’impagats
contrasta amb la mitjana
estatal del 4,4% i la quantia
també és més elevada que
la mitjana de l’Estat, de
1.837 euros, segons l’INE.•

586
Automòbils venuts En
aquesta quinzena
Les matriculacions d’auto-
mòbils han assolit les 586
unitats a les Illes els pri-
mers quinze dies de l’any,
xifra que suposa una puja-
da del 29,1% respecte del
mateix període de 2009.
Segons dades de l’Institut
d’Estudis d’Automoció
(IEA), a tot l’Estat les ven-
des augmentaren un 21,4%,
fins a les 26.095 unitats.•

Conveni Per pràctiques
de turisme
La directora de l’Escola de
Turisme de Balears (ETB),
M. José Moreno, i el res-
ponsable de l’Àrea de Des-
envolupament de Negoci
de Vadingo, Thomas
Marx, van signar un con-
veni que permetrà que
alumnes dels anys anys de
la Diplomatura en Turis-
me (DT) i d’Administració
i Direcció d’Empreses i
Màrqueting (ADEM) pu-
guin desenvolupar les
pràctiques en l’empresa
esmentada.•

PALMA A partir del proper 5 de
febrer, les ciutats de Lleida i
Palma seran més a prop, a tan
sols una hora amb avió. Des-
prés que diumenge s’inauguràs
l’aeroport de Lleida, ahir es va
presentar la nova ruta entre la
ciutat catalana i la capital bale-
ar, que operarà la companyia
Vueling. El director general de
l’aerolínia destacà que els hora-
ris són “extremadament còmo-
des”, amb sortides els diven-
dres i diumenges, fet que per-
metrà als usuaris passar els
caps de setmana a Balears o a
Catalunya. A més, Cruz assegu-
rà que la intenció de la compa-
nyia és ampliar aquests vols i
remarcà que els bitllets ja són a
la venda per 25 euros (12,5 amb
el descompte de resident) i que
en aquestes altures ja s’han
venut més de 1.600 trajectes
per a la nova ruta.

Per la seva banda, tant el con-
seller de Mobilitat del Govern
balear, Gabriel Vicens, com el

director general de Ports, Aero-
ports i Costes de la Generalitat
de Catalunya, Oriol Balaguer, es
van referir a les “bones relaci-
ons” que mantenen ambdós
governs, la qual cosa ha ajudat
a “fer possible” aquesta nova
ruta. Així, Balaguer afegí que
suposarà “tot un èxit”, ja que
afavorirà la connectivitat entre
Mallorca i Lleida. “Són molts
els ciutadans de la zona de Llei-

da que viatgen a Balears, i vice-
versa”, hi insistí. Així mateix,
cal assenyalar que els ciutadans
de les Illes, amb aquesta nova
ruta, tindran més facilitats per
visitar els Pirineus, atès que “el
vaitge s’escurça dues o tres
hores”. Des de l’aeroport de
Lleida, que és gestionat per la
Generalitat, es podrà volar en
principi, a més de cap a Palma,
a París, a Frankfurt i a Milà.

Oportunitats
D’altra banda, tant Cruz com
Balaguer es van referir a Son
Sant Joan com un aeroport
“amb moltes oportunitats”, es-
pecialment amb vista al futur,
“raó que ha ajudat a l’elecció de
Palma com a destinació”, indi-
cà Balaguer”. A més, Cruz, qui
manifestà que el mercat de
l’aviació “es troba en evolució
constant”, apuntà que l’aerò-
drom de Palma “és el següent
de l’Estat que opera vols inter-
continentals”.• M. Ramis

Palma i Lleida, a només
una hora amb avió

Balaguer, Vicens i Cruz, durant la presentació de la nova ruta. Foto: M. À. Cañellas

La nova ruta
començarà a
operar a partir del 5
de febrer amb la
companyia Vueling

Els dirigents català i
balear destaquen la
“bona relació” entre
ambdós governs
per arribar a acords

L’Aliança per a l’excel·lència turística,
Exceltur, presentà les dades del sector
de l’any passat, quan es registraren
unes pèrdues de 6.380 milions
d’euros respecte del 2008 en tot l’Estat
PALMA El balanç de la temporada
2009 per al sector turístic en el
conjunt de l’Estat va ser un exerci-
ci “per oblidar”, amb una caiguda
del 5,6% del PIB turístic, xifra que
suposa una pèrdua de 6.380 mili-
ons d’euros respecte del 2008.
Així ho posà de manifest José Luis
Zoreda, vicepresident executiu de
l’Aliança per a l’excel·lència turís-
tica (Exceltur), durant la presenta-
ció de l’informe sobre el balanç
empresarial de l’any 2009 .

Pel que fa a les Balears, l’estudi
detalla que l’any passat va ser
“molt negatiu” quant al marge de
resultats, amb un 96,9% de l’em-
presariat illenc que sosté haver
vist reduïts els beneficis respecte
del 2008, mentre que un 97% ma-
nifesta que les vendes han caigut
en el mateix període. Així, l’infor-
me revela que l’Arxipèlag, a causa

de la dependència del turisme es-
tranger, ha estat, amb les Canàries
i Madrid, de les comunitats més
afectades en caigudes de vendes i
beneficis.

Referent al conjunt de l’Estat,
Zoreda indicà que, per novè any
consecutiu, el turisme no suma al
creixement de l’economia, que en
el seu conjunt va tancar l’exercici
amb un retrocés del 3,7%, i tam-
poc no ho farà el 2010, segons les
estimacions d’Exceltur, que pre-
veu un descens del 0,9% en l’acti-
vitat del sector per a final d’en-
guany, davant la contracció del
0,5% del conjunt de l’economia
espanyola que avancen els analis-
tes.

En relació a les Illes, només un
3,1% aprecia que el marge de re-
sultats pel que fa a ingressos mi-
llora respecte del 2008, mentre

2009:
“Un any
turístic per
oblidar”
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Creació d’empreses A
les Illes, un 6,6% menys
La creació d’empreses pujà
a tot l’Estat el novembre
passat el 4,6% respecte del
mateix mes de l’any anteri-
or, fet que suposa la prime-
ra remuntada d’aquest in-
dicador des d’abril de
2007, tot i que en el cas de
les Balears descendí un
6,6%, segons dades de
l’INE. En concret, durant
l’onzè mes de l’any es van
crear a l’Estat 6.947 socie-
tats i a les Balears 154, 11
menys que el mateix mes
que l’any passat.•

FROB
Comunicat “de manera
formal” a Brussel·les
El Govern comunicà ahir a
Brussel·les “formalment”
el marc general sota el qual
actuarà el Fons de Rees-
tructuració Ordenada Ban-
cària (FROB) –que té una
dotació de 12.000 milions
d’euros– i espera obtenir-ne
“pròximament” l’aprova-
ció formal, segons informà
el Ministeri d’Economia.•TALEB RIFAI

Secretari de la Organització Mundial de Turisme

“El problema principal
del turisme estatal és
l’excés d’oferta i s’ha de
diversificar per dependre
menys d’alguns mercats”

que a l’apartat de vendes aquesta
millora únicament l’aprecia un
3% de l’empresariat turístic de la
Comunitat. Els càlculs d’Exceltur
mostren que el 37% del sector es-
tima una baixada entre el 20 i el

10%. Quant a la vendes, el 27%
dels consultats a Balears situen la
caiguda entre el 20 i el 10%. Els
mals resultats de les Illes s’atribu-
eixen per part d’Exceltur al des-
cens de la demanda a la Comuni-
tat amb una caiguda del 7,2%, fet
que suposa aproximadament 3,5

FITUR

La incertesa del
sector, a Madrid
Les empreses turísti-
ques de Balears acu-
diran demà a la Fira
internacional de tu-
risme de Madrid,
Fitur, amb l’esperan-
ça de constatar allò
que ja sospiten: que
enguany serà “millor
que el 2009 però pit-
jor que el 2008”. Mal-
grat que “es manté la
incertesa” respecte
del principal mercat
emissor, el britànic,
es coneix que l’espa-
nyol oferirà pitjors re-
sultats i només l’ale-
many mostra símp-
tomes de
recuperació, segons
el gerent de la Fede-
ració hotelera de Ma-
llorca (Fehm), Alfon-
so Mehaurio.•

milions de pernoctacions menys
que les obtingudes el 2008. “La
multiplicació d’ofertes i descomp-
tes per als mesos d’estiu han am-
plificat les caigudes de la deman-
da en termes d’ingressos empre-
sarials”, recull l’informe per
precisar, tot i això, que la intensi-
tat del descens dels marges de be-
neficis i ingressos ha estat menys
accentuada que a l’arxipèlag ca-
nari.

A l’àmbit general, Zoreda va atri-
buir aquesta baixada en l’activitat
turística a la contracció de la de-
manda dels turistes estrangers,
pròxima al 10%, amb caigudes ge-
neralitzades en tots els mercats
emissors, excepte als EUA, entre
les quals destaquen el Regne Unit
i Alemanya, amb retallades per
sobre del 10%, fet que suposa 4,5
milions de pernoctacions hotele-
res menys. Així, el turisme cap a
l’Estat s’ha vist “més perjudicat”
que altres països competidors de
la Mediterrània oriental, com Tur-
quia, que va veure incrementat el
flux de visitants un 2%, gràcies a
un augment del 15% dels turistes
britànics.• Agències

L’any passat va ser
“molt negatiu” per
a Balears, amb un
97% d’empresaris
amb pèrdues

Altres països
competidors,
com Turquia,
han incrementat
el flux de visitants
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