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Panell 53 milions de Madrid
Per ocupació i formació
La Conselleria de Treball
gestionarà el 2010 fins a
53.133.297 euros de fons
procedents de l’Estat en
programes d’ocupació i de
formació. Aquesta quanti-
tat, acordada ahir a la XLVI
Conferència sectorial d’ocu-
pació i afers laborals, supo-
sa un increment del 10,1%
respecte de les aportacions
de l’Estat el 2009 i situa Ba-
lears 3,4 punts per sobre de
la mitjana d’increment de
les aportacions del Govern
central, fixada en un 6,7%.•

266
Resultats Caja Madrid
Caja Madrid va obtenir un
benefici net de 265,8 milions
d’euros el 2009, xifra que su-
posa un retrocés del 68,4%
en comparació interanual.
Per altra banda, situà la taxa
de morositat en el 5,4%, da-
vant el 4,9% de 2008. El pre-
sident de la caixa, Miguel
Blesa, que aviat serà rellevat
per Rodrigo Rato, presentà
els resultats.•

Enrique Goñi President del grup Banca Cívica
El director general de Caja Navarra (Can), Enrique
Goñi, serà el president executiu del Grup Banca
Cívica, societat resultant del procés d’integració
amb les caixes de Canàries, Burgos i Sa Nostra.
Goñi, d’acord amb allò que informà la Can en un
comunicat, exercirà aquesta funció sense
abandonar el càrrec actual, segons han comunicat
ja les caixes al Banc d’Espanya. També s’ha
presentat l’organigrama de primer nivell del Grup,
que s’estructurarà entorn de set àrees principals, al
capdavant de les quals se situaran tres directors
generals: David Cova, de Caja Canarias; Juan
Odériz, de la Can, i Roberto Rey, de Caja de Burgos.
Aquest organigrama podria ser modificat en una
segona fase, quan Sa Nostra hi materialitzi la
integració plena, ja que, en ser la darrera caixa que
s’hi incorpora, té el propi calendari d’integració.•

CRISTÓBAL MONTORO
Portaveu d’economia del PP

“Hauria
tirat per la finestra
un ministre que
s’atrevís amb
xifres d’economia
submergida”

PALMA Tisorada als salaris dels
controladors aeris a l’Estat es-
panyol. El Ministeri de Foment
pretén rebaixar fins als
200.000 euros anuals els
330.000 actuals del salari mitjà
dels controladors aeris per situ-
ar-lo a la mitjana de la UE i per
poder reduir un 15% les taxes
de navegació aèria. Així ho va
explicar ahir el ministre José
Balnco en la intervenció al
fòrum de Cinco Días. Segons la
seva opinió, no es pot abordar
un model aeroportuari eficient
amb els actuals costos de nave-
gació aèria i va reiterar la seva
disposició a reformar el sistema
de navegació aèria en el primer
trimestre d’enguany.

No obstant això, Blanco mati-
sà que, malgrat aquesta reduc-
ció del salari del col·lectiu, els
controladors cobrarien “dues
vegades i mitja més que el mi-
nistre que els parla”. Blanco ho
va comparar també amb el sou
d’un jutge i d’un metge i asse-

nyalà que cobrarien menys que
el controlador. El ministre va
donar a conèixer fa una setma-
na els sous dels membres
d’aquest col·lectiu. En total, se-
gons va apuntar ahir el minis-
tre, la massa salarial d’aquests
professionals s’ha multiplicat
per més de cinc en els darrers
deu anys i ha passat dels 140
milions que va suposar el 1999
als 730 milions de 2009. Per

contra, els controladors treba-
llen 1.200 hores “cobrades a
preu d’or”, davant la mitjana de
1.800 hores de la resta de treba-
lladors. “No solament estan en
una situació de privilegi, sinó
que, a més, cada poc temps ge-
neren alguna incomoditat”, va
afegir Blanco.

Cogestió no autonòmica
Pel que fa a l’interès de les co-
munitats autònomes per parti-
cipar en la gestió aeroportuà-
ria, el titular de Foment va reco-
nèixer que és del “màxim
interès” per a aquestes admi-
nistracions, però que no consti-
tueix ni la màxima prioritat ni
la màxima preocupació del Mi-
nisteri. Tanmateix, va garantir
que la llei acollirà la participa-
ció de les comunitats i que els
aeroports més eficients dispo-
sin d’una participació “autòno-
ma, que no és la mateixa que
una gestió autonòmica”, va ad-
vertir.• Agències

Tisorada de 130 mil €
al sou dels controladors

La massa salarial dels controladors s’ha multiplicat per més de cinc en els darrers 10 anys. Foto: Marco Torres

Blanco anuncià
ahir la mesura per
poder reduir un
15% les taxes de
navegació aèria

El ministre recordà
que la nova llei
“tindrà una gestió
autònoma, que no
autonòmica”

Els principals
empresaris del
ram es van reunir
ahir a Madrid en
el V Fòrum
d’Exceltur

PALMA El grups turístics, grans ho-
telers i Oficines Espanyoles de Tu-
risme a l’exterior (OET) manifes-
ten “preocupació” amb vista a
l’evolució de la pròxima tempora-
da turística a les Balears i antici-
pen que les Illes no experimenta-
ran una recuperació ràpida en els
nivells de clients, ocupació i rendi-
bilitat empresarial, segons van
afirmar ahir en el Fòrum Exceltur
de lideratge turístic el president
de Sol Meliá, Gabriel Escarrer; el
copresident del Grup Barceló,
Simón Pedro Barceló; el president
del Grup TUI, Michael Frenzel, i el
director de l’OET de Londres, Ig-
nacio Vasallo.

Tot i que Gabriel Escarrer consi-
derà prematur realitzar previsi-
ons pel que fa a la temporada tu-
rística a les Illes, va apuntar que
l’evolució estarà directament con-
dicionada pel comportament de
les economies dels tres principals
mercats emissors de turistes: Ale-
manya, el Regne Unit i l’Estat es-
panyol, que representen el 80%
dels clients que rep anualment
l’Arxipèlag. El president de Sol
Meliá va afirmar que la informació
de la qual es disposa en aquests
moments indica que repetir les xi-
fres de turistes britànics de l’any
passat “seria un èxit” i que el mer-
cat alemany presenta un retrocés
en la venda de reserves a les Illes
d’entre el 12 i el 17% respecte de
l’any anterior, davant el creixe-
ment de prop del 20% que experi-
menten algunes destinacions de
fora de la zona euro, com el cas de
Turquia. “Hi ha motius per estar
preocupats, encara que és cert
que les reserves es fan a darrera
hora”, remarcà Escarrer.

En els mateixos termes, el copre-

Preocu
sector t
la temp
sident del Grup Barceló, Simón
Pedro Barceló, recordà que Ma-
llorca depèn de tres mercats emis-
sors i que dos, el britànic i l’espa-
nyol, “presenten problemes”. Per
part seva, el president del Grup
TUI, Michael Frenzel, va conside-
rar “prematur” fer previsions en
aquests moments, sobretot des-
prés del creixement en les vendes
de darrera hora registrades l’any
passat, i es va declarar “optimis-
ta”. A més, va considerar que les
Illes milloraran els registres turís-
tics de l’any passat la pròxima
temporada. El director de l’Ofici-
na Espanyola de Turisme de Lon-
dres, Ignacio Vasallo, va informar

Enrique Goñi, de Caja Navarra.
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CAEB Denuncia la
paràlisi institucional
La CAEB denuncià la situa-
ció de paràlisi en què es
troben diverses iniciatives
empresarials, a causa de la
“incapacitat” de les admi-
nistracions públiques de
donar continuïtat i celeritat
a la tramitació d’aquests
projectes. En concret, la
CAEB es va referir a la Llei
de mesures urgents per a
l’obtenció de sòl per a la
construcció d’habitatges
protegits, coneguda com a
llei carbonero, i al decret
Nadal.•

Fallida
Del grup japonès JAL
El grup japonès JAL
presentà la declaració de
fallida davant del Tribunal
de Districte de Tòquio,
d’acord amb la Llei de
rehabilitació corporativa,
amb un deute de 2.320
milions de iens (17.822
milions d’euros), per
sobre dels 1.900 milions
d’euros que havia estimat
el fons estatal ETIC.•

Límits a les ajudes del FROB
LavicepresidentaSalgadoconfirmàqueBrus-
sel·leshalimitat lesajudespúbliquesquepo-
dranrebrelescaixesdelFROBal2%delsactius.•

upació del
turístic per
porada 2010

PALMA El president del Go-
vern, Francesc Antich, va asse-
gurar ahir que les prioritats de
la gestió turística a la Comuni-
tat se centren en el desenvolu-
pament del projecte de la Plat-
ja de Palma i en la millora dels
establiments hotelers, unit a la
prioritat de preveure, “des de
la insularitat”, la política de
taxes aeroportuàries i l’entra-
da de l’Arxipèlag en la primera
fase de la cogestió. Així ho va
detallar el cap de l’Executiu
durant el V Fòrum de lideratge
turístic, organitzat per Excel-
tur, en el qual va compartir
una taula rodona amb els seus
homòlegs de Galícia i de les Ca-
nàries, Alberto Núñez Feijóo i
Paulí Rivero, respectivament, i
que va ser moderada pel co-
president del Grup Barceló,
Simón Pedro Barceló. El presi-
dent del Consell Superior de
Cambres de Comerç, Javier
Gómez Navarro, també va ser
ponent a la mateixa taula.

Antich va incidir que Balears
“ha de participar” per ser una
“prioritat estratègica” en la
nova gestió aeroportuària i en
el comitè de rutes que impulsa
el Ministeri de Foment, ja que
el “80 per cent de l’activitat de
l’Arxipèlag és el turisme i
aquest 80 per cent d’activitat
entra pels aeroports, en una
comunitat que, a més, és insu-
lar”. “Això juga un paper im-
portantíssim des del punt de

vista turístic”, va recalcar el
president del Govern, que va
valorar, així mateix, la necessi-
tat de millorar les infraestruc-
tures de transport i va reconèi-
xer, en aquest sentit, els pro-
jectes que ha impulsat
l’Executiu central als aerò-
droms de Palma i de Menorca,
com també el projecte al port
d’Eivissa.

En la intervenció, a més, el
president Antich recordà que
el turisme representa a Balears
el 60% de l’activitat directa, fet
que porta que “qualsevol polí-
tica” a impulsar des de les Illes
ha de tenir en compte la reper-
cussió en el sector, per la qual
cosa l’actual Govern advoca
per la col·laboració amb els
agents socials i el criteri de
transversalitat entre les dife-
rents àrees de gestió.• E.P.

Cogestió i la Platja
de Palma, prioritats
de Francesc Antich

Francesc Antich. Fotos: J.Morey

Vasallo i Fluxà, amb representants del sector durant la jornada.

Sastre, Ferrer, Escarrer i Frenzel, al Fòrum d’Exceltur.

que les vendes estan retardades al
mercat britànic, perquè els grups
turístics i touroperadors han de-
morat tres mesos la publicació
dels catàlegs d’enguany, amb l’ob-
jectiu d’establir els preus en fun-
ció del tipus de canvi de la lliura.

Els prínceps d’Astúries van ser
els encarregats de clausurar el
Fòrum d’Exceltur, als participants
del qual el Príncep els va demanar
que apostin per “nous models de
creixement que integrin la res-
ponsabilitat social i ambiental,
combinada amb el compromís de
difondre més la singularitat de
l’Estat i de la variada cultura del
seu territori”.• M. Juncosa

“Amb les dades que
tenim ara, seria
un èxit repetir les
xifres de turistes
britànics del 2009”
GABRIEL ESCARRER
President de Sol Meliá

EL DETALL

Balears ha de millorar
les infraestructures
El president del Grup TUI,
Michael Frenzel, declarà
ahir al Fòrum d’Exceltur que
les destinacions turístiques
de l’Estat, entre les quals es
troben les Balears, presen-
ten un “declivi” en els regis-
tres turístics, que atribuí a la
crisi financera i econòmica
internacional però també a
problemes estructurals de
l’oferta turística. El president
de Sol Meliá, Gabriel Escar-
rer, afirmà, per part seva
que l’oferta hotelera balear
“no és dolenta” , si bé consi-
derà que la reforma de Plat-
ja de Palma és una “patata
calenta” que no avança als
ritmes esperats pels empre-
saris turístics. El copresident
del Grup Barceló, Simón
Pedro Barceló, coincidí que
les Illes presenta problemes
estructurals “que la crisi ha
posat en absoluta evidèn-
cia”. També considerà que
la iniciativa pública i privada
han de fer reformes en les
infraestructures.•

El ministre Sebastián, els prínceps
d’Astúries i Sebastià Escarrer. Foto: J.M.
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