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Les Illes ocupen el sisè lloc en les destinacions estatals de 2010.

Les Balears perden
competitivitat com
a destinació turística
MADRID Les Balears han perdut

competitivitat com a destinació
turística durant el 2010 i es
col·loquen com la sisena comunitat de referència, atès que han
cedit a les Canàries el cinquè
lloc, que ocupaven el 2009.
Així es desprèn de les conclusions del document que ha elaborat l’Aliança per a l’Excel·lència
Turística (Exceltur) amb la
col·laboració de Deloitte, que
presentaren ahir el vicepresident executiu d’Exceltur, José
Luis Zoreda, i el director d’estudis i investigació, Oscar Perelli.
L’estudi indica que les Illes
han baixat uns 2,8 punts en els
principals indicadors que articulen el rànquing de les destinacions amb més fortalesa, que lidera, el 2010, Madrid.
L’Arxipèlag per posicions en
allò referent a màrqueting i suport comercial al sector (la
plaça tretzena de 17), ordenació
i condicionants de l’espai turístic (12), diversificació del producte turístic (8) i formació i eficàcia dels recursos humans
(12). Entre els desavantatges
concrets, figuren el seu posicionament a les xarxes socials (16)
i les accions de màrqueting amb
aquest tipus de suport (15). A
més, les Balears van a la coa en

dotació de serveis de salut
(nombre de metges i places sanitàries). També suspenen
quant a implantació en l’oferta
de turisme de naturalesa (17a
plaça) i de compres i quant al
nombre de visitants que reben
amb motiu de convencions.
Així mateix, s’hi alerta de la

Respecte dels
avantatges, es
destaca la prioritat
política de
l’activitat turística
qualitat de la formació professional (14è lloc) i el poc suport a
la formació continuada. Finalment, posa de manifest el problema ja clàssic de l’estacionalitat a l’Arxipèlag.
Respecte dels avantatges competitius de les Illes, destaquen
la despesa mitjana del turista i
els ingressos que suposa aquesta activitat per habitant, el seu
posicionament en el mercat, els
guanys per plaça d’allotjament i
l’eficiència del model turístic. A
més, el document analitza com
fortalesa a l’esforç pressupostari i la prioritat que té en la política l’activitat del sector.• E.P.
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La CAEB
de tanca
en caden
Govern n

La patronal balear insta l’Execu
i complir amb els proveïdors. P
preveuen un creixement de l’ec
Text: Margalida Ramis
Foto: Miquel À. Cañellas
PALMA La patronal balear, la CAEB,
admet que les empreses de les Illes
poden tenir “complicacions” i, per
tant, veure’s abocades a “un tancament progressiu” si el Govern no
paga el deute als proveïdors abans
que acabi l’any. Així ho admeté
ahir la gerent de la CAEB, Isabel

Guitart, que alertà
ble clausura en ca
panyies balears e
cobrin de l’Execu
Guitart, conscient
abonar tot el que
quatre mesos, inis
important és que e
teixi el calendari
que les emprese
quan rebran els d

Els empleats de C
cobren “pel deute
PALMA Un grup de treballadors
de la companyia de seguretat
privada Cosegur Balears es concentraren ahir dematí davant la
seu de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social de Palma per
reclamar el sou, que no cobren
des de fa dos mesos. En un comunicat, les CCOO explicaren
que els 60 empleats “estan en
una situació dramàtica, perquè
l’empresa ha suspès el paga-

ment dels salaris
bueixen “al deu
d’euros que ha co
ministració púb
sindicat, tot ple
en l’execució d
per part de l’Agè
el març passat”.
El secretari d’O
l’Agrupació de Se
de CCOO Balea
David Márquez, e

