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Elturismefrena
lasevacaiguda,però
tancarà2009amb
unretrocésdel5,6%
L’Aliança per l’excel·lència turística, Exceltur, va
presentar ahir a Madrid l’informe del segon trimestre
i les previsions fins a final d’any del sector en tot l’Estat

Text: M. Ramis / Agències
Foto: Arxiu

PALMA/MADRID Encara que el
sector del turisme ha frenat la
seva caiguda, iniciada a final de
2008, és lluny de recuperar-se’n
i l’Aliança per l’excel·lència del
turisme, Exceltur, preveu una
baixada de l’activitat en el sector
del 5,6% a final de 2009. Així,
amb les dades fetes públiques
ahir, Exceltur confirma les seves
previsions per a 2009, anticipa-
des el mes d’abril, que auguren
una caiguda acumulada del PIB
turístic del 5,6%. Aquesta xifra
diferiria en quatre punts del des-
cens de l’1,6% que es registrà a
final de 2008. En vista d’aques-
tes dades, des de la mateixa enti-

tat situen l’any en curs com “el
pitjor de la història” del sector.

Així, el seu vicepresident exe-
cutiu, José Luis Zoreda, afirmà
ahir que el PIB turístic que elabo-
ra Exceltur ha vist atenuada la
seva caiguda, que ha estat del
6,6% durant el segon trimestre
de 2009, en contrast amb la da-
vallada del 7% del primer. En
l’informe presentat ahir, aquesta
millora del segon trimestre s’atri-
bueix a la lleu recuperació de la
demanda espanyola, perquè la
dels estrangers manté la mateixa
tendència negativa.

Quant a la temporada d’estiu,
la més important per al sector, la
caiguda del PIB turístic es mode-
rarà lleument i Exceltur estima
que el seu descens se situarà en
el 5,7%, gairebé un punt percen-
tual menys respecte del trimes-
tre precedent. Aquests “brots
d’esperança” que entreveu l’or-
ganisme tenen l’origen en el
canvi d’hàbits dels turistes espa-
nyols que, com a resposta a la
crisi, s’han decantat per viatges
de proximitat, de cost inferior i
menys despesa en destinació. De
fet, han reduït les seves sortides

Des de principi d’any, les arribades de visitants
estrangers a les Balears han baixat un 12,9%,
igual que al litoral mediterrani i a les Canàries
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Preus
Baixalacistelladelacompra
La bossa de la compra estàndard
a Palma és un 6% més cara que a
la ciutat amb el preu més baix,
Àvila, durant el segon trimestre
de l’any, encara que el seu cost
ha davallat un 6,6 % respecte del
trimestre anterior, segons les
dades de l’Observatori de preus
publicat pel Ministeri d’Indús-
tria, Turisme i Comerç. A més,
en el cas de la cistella referent a
productes d’alimentació enva-
sats, Palma és la segona localitat
amb els preus més reduïts, amb
un descens del 3,5% respecte del
trimestre passat.• E.P.

Habitatge
Baixenelspreusdelsllo-
guersalesIlles
El preu mitjà de les cases per llo-
gar a les Balears s’ha situat en
8,64 € per metre quadrat al mes,
cosa que significa un descens del
0,5% durant el segon trimestre
de 2009, segons un informe del
preu dels pisos per arrendar del
portal immobiliari fotocasa.es i
de l’IESE Business School. En el
darrer any, l’evolució del preu es-
mentat ha baixat a les Balears un
6,2% en relació amb els habitat-
ges de lloguer del mes de juny de
2008.•dB

En 10 línies

Turisme
Mésde22.000placesd’avió
entreMenorcaiAlemanya
Els touroperadors s’han compro-
mès a incrementar amb més de
22.000 les places d’avió durant
els pròxims tres anys entre Me-
norca i Alemanya, en el marc
d’un principi d’acord adoptat
entre el Govern balear i el Con-
sell de Menorca adreçat a recu-
perar el mercat alemany a l’illa,
millorar l’oferta d’allotjament i
impulsar un pla de modernitza-
ció que permeti a Menorca
“exercir el paper de lideratge tu-
rístic que li correspon”.•E.P.

Empreses
Palmaacolliràelprojecteeu-
ropeuUtopiaII
La Conselleria d’Esports i Joven-
tut i l’Associació de Joves Empre-
saris de les Balears convoquen la
segona edició del projecte euro-
peu Utopia, dedicat a la creativi-
tat i innovació en la fundació
d’empreses joves a les illes medi-
terrànies. Aquesta iniciativa es
desenvoluparà a Palma el 19 i el
20 de setembre i s’hi preveu l’as-
sistència de joves emprenedors
de les Balears, Còrsega (França),
Sardenya (Itàlia) , Gokceada
(Turquia) i Gozo (Malta).• M.R.

a l’estranger, amb una davallada
del 17,3% en els pagaments fins al
mes d’abril, segons dades del
Banc d’Espanya.

Balears
Pel que fa a la tendència pròpia de
les Balears, les dades d’Exceltur
indiquen que es veuen afectades
per la baixada del mercat britànic
i assenyalen que les arribades de
visitants estrangers des que co-
mençà l’any han baixat un 12,9%,
igual que al litoral mediterrani i a
les Canàries. També el president
de la Federació d’Empreses Hote-
leres de Mallorca (FEHM), Antoni
Horrach, ha manifestat la preocu-
pació del sector “pel mercat brità-
nic els mesos de juliol, agost i se-

tembre” i recordà que “l’ocupació
mitjana és de devers el 79%, en-
front del 83% d’anys anteriors”.

Així, a les Illes també es percep
la tendència en el canvi d’hàbits i,
segons manifestà ahir el president
de les Agències de viatge minori-
tàries (AVA), Mateu Mairata, “els
desplaçaments entre illes han
augmentat entorn del 35% en rela-
ció amb l’any passat”. En aquest
sentit, explicà que “a banda d’en-
darrerir les reserves fins al darrer
moment, s’opta per viatges més
curts i cap a indrets més assequi-
bles, com ara el centre d’Europa i
les costes italiana i francesa”. Així
i tot, Mairata detallà que “les sol·li-
cituds han baixat entorn d’un 25%
respecte de l’any passat i cal re-
marcar que el 2008 ja havien dis-
minuït un 15% en relació amb
l’any anterior”.

D’altra banda, cal esmentar que
enguany hi ha més reserves de
mallorquins que passen les vaca-
cions en un hotel de l’Illa, fet que
tant Mairata com Horrach atribu-
eixen a “la poca demanda estran-
gera en establiments d’aquí i a les
grans ofertes”. Des d’Exceltur as-
senyalen que “els empresaris tu-
rístics espanyols anticipen un
estiu molt complex, marcat per
noves caigudes de vendes i bene-
ficis, cosa que té com a principal
reflex les múltiples promocions,
ofertes i descomptes per tractar
de captar clients”.

Finalment, cal subratllar que
també s’ha registrat una caiguda
d’ocupació respecte del pronòstic
ja anunciat per Exceltur, en pas-
sar d’una previsió de descens del
5,6% a una altra del 4,4%. Això su-
posa 71.000 afiliats a la Seguretat
Social menys que fa un any.•

“La tendència dels
illencs és triar
viatges en indrets
més assequibles i
durant menys dies”
MATEU MAIRATA
President de les AVA

“Ens preocupa el
mercat britànic per
als mesos de juliol,
agost i setembre
d’enguany”
ANTONI HORRACH
President de la FEHM

Els treballadors de Palma es manifestaren dilluns. Foto: P. Bota

Ja s’ha constituït
el comitè de vaga
d’Spanair
PALMA Des d’ahir ja està
constituït el comitè de vaga
dels treballadors de Palma
d’Spanair i es preveu que,
després d’una reunió dels
representants dels treballa-
dors amb els serveis cen-
trals de la companyia la set-
mana que ve, es fixi el ca-
lendari per dur a terme
l’aturada. Així, tal com ja
anuncià la presidenta del
comitè d’empresa, Eva
Marín, en la manifestació
de dilluns horabaixa, es
desenvoluparà durant els
propers 15 dies, període en
el qual els empleats negoci-
en amb la direcció de l’aero-
línia el trasllat a l’aeroport
de Barcelona.

Després d’una trobada
mantinguda ahir dematí
amb la cúpula de la compa-
nyia, Marín explicà que “es
reiteren en la proposta inici-
al de 20 dies per anys en les
indemnitzacions,mentre
que els empleats en dema-
nam fins a 45”. Així mateix,
és previst un encontre dels
sindicats amb els consellers
de Treball i Mobilitat del
Govern, demà dijous.

Pel que fa als trasllats a la
capital catalana, la mateixa
representant dels treballa-
dors manifestà que “sembla
que ja és una actitud inamo-
vible de l’empresa”. De fet,
el president de la compa-
nyia, Ferran Soriano, expli-
cà ahir que l’aerolínia durà
el manteniment dels seus
avions a Barcelona en un
període màxim d’un any,
pel fet que els accionistes i
el seu principal mercat són

catalans, tot i les protestes
de la plantilla de Palma. A
més, Soriano anuncià que
l’oficina d’Spanair a Barce-
lona s’obrirà el 15 de setem-
bre i que el trasllat de la seu
a la ciutat “ja està decidit”.
El cap de la companyia no
descartà nous ajusts de per-

sonal i capacitat i assegurà
que “tot és possible, perquè
el nostre objectiu és fer ren-
dible l’aerolínia, la qual
cosa pot implicar la necessi-
tat de fer-hi canvis en tots
els sentits”. Així mateix, So-
riano recordà que “dels 100
milions d’ampliació per tan-
car la compra d’Spanair, en-
cara en falten 35 que s’han
de pagar abans que acabi
l’any”.• M.R. / Agències

Els treballadors i
la direcció de la
companyia no
arriben per ara a
cap acord

El president de
l’aerolínia sosté
que la decisió del
trasllat al Prat “ja
està presa”

INVERSIÓ

150 milions de Madrid
El Govern central, a través del
Ministeri de Turisme, Comerç i
Indústria, ha obert una línia de
préstecs amb càrrec al Fons fi-
nancer de l’Estat per a la mo-
dernització de les infraestructu-
res turístiques (Fomit) amb una
dotació de 150 milions d’euros.
D’aquesta manera, es finança-
ran projectes d’inversió públics
que es desenvolupin en l’àmbit
territorial d’una entitat local,
sempre que també es produei-
xin inversions del sector turístic
privat que s’impulsin paral·lela-
ment a les públiques i que re-
presentin un 30% del préstec.
Els crèdits assoliran un màxim
de sis milions d’euros i un
mínim de 300.000 euros a
l’any per beneficiari, encara que
podran arribar a un màxim de
25 milions d’euros quan els pro-
jectes siguin iniciativa de l’Ad-
ministració central.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

15/07/2009

OPINION

22,23

2

Tarifa (€): 1576

recepcion1
JUL.09.146




