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PALMA Satisfacció i bones sensaci-
ons eren el principal denomina-
dor comú de la trobada d’ahir
entre el ministre d’Indústria, Co-
merç i Turisme, Miguel Sebastián,
i representants empresarials i sin-
dicals del sector turístic d’arreu
de l’Estat. Varen ser prop de dues
hores de reunió a la Delegació del
Govern de les Balears en les quals
els explicà els 32 acords aprovats
en el Consell de Ministres mono-
gràfic sobre turisme que va tenir
lloc divendres a Palma, en el qual
s’anuncià una inversió de 1.030
milions d’euros en tot l’Estat per
reactivar un dels principals mo-
tors de l’economia espanyola: el
turisme.

Així, els representants d’aquest
àmbit tornaren a destacar la im-
portància d’un encontre estatal
sobre turisme com aquest, “per-
què demostra una sensibilitat del
Govern cap al sector” i es posaren
a “disposició de l’Executiu per
millorar la nostra activitat”. En
aquest sentit, coincidiren en el fet
que es tracta “d’una primera
passa” i que no s’ha de deixar de
fer feina en aquesta mateixa línia.
A més, aplaudiren que “un gabi-
net socialista continuï la feina ini-
ciada per l’anterior Govern popu-
lar”, en relació amb els plans Re-
nove. Així i tot, encara no s’ha
establert cap calendari de reuni-
ons per continuar la tasca que
s’acaba d’iniciar i que, segura-
ment, encapçalarà el secretari
d’Estat de Turisme, Joan Mesqui-
da.

Valoracions
Per la seva banda, la consellera
delegada de Riu Hotels, Carmen
Riu, qualificà de “fita important”
la trobada de divendres, “perquè
el turisme és un sector que afecta
molta gent” i assenyalà que “enca-
ra que sempre n’esperes més, és
una primera passa cap a la conti-

nuïtat de reunions amb altres mi-
nisteris per anar avançant”. Tot i
això, la consellera delegada de
Riu manifestà que “hauria estat
important donar més suport al
transport aeri amb una rebaixa
més elevada de les taxes”.

També el president de Globalia,
Juan José Hidalgo, va fer públi-
ques les seves peticions per a
aquest darrer sector, però diri-
gint-les no tant al Govern com a la

banca. En aquest sentit, assenyalà
que “s’ha de conscienciar la
banca espanyola de la importàn-
cia de la indústria aeronàutica i
del finançament dels avions” i
manifestà que “és en l’únic que
vull insistir, a fi de poder disposar
d’una flota moderna i no de sego-
na”. Quant a l’encontre, Hidalgo
assenyalà que “n’estic molt satis-
fet i crec que les mesures són més
que suficients”.

S’ha d’assenyalar en aquest sen-
tit que el ministre Miguel Sebas-
tián, coneixedor de les crítiques,
manifestà durant la seva compa-
reixença que “el sector aeri és
clau per desenvolupar l’activitat

turística”. A més, recordà la boni-
ficació aprovada per als vols amb
sortida a la Península i destinació
a les Illes, com també el fet que
“tot passatger addicional que
porti una línia aèria en el segon
semestre tindrà una bonificació
del 100% en les taxes”, una mesu-
ra que s’aplica des de fa 20 dies.

El president de la Confederació
espanyola d’hotels i allotjaments
turístics, Joan Molas, també agraí
i aplaudí les mesures adoptades
pel Govern en aquesta matèria,
“perquè sabem que altres sectors
també tenen les seves deman-
des”. No obstant això, Molas hi
trobà a faltar “una major dotació
pressupostària per a les campa-
nyes de promoció en el mercat
internacional”.

Per la seva banda, el president
de la comissió de turisme de la
CEOE i també del Grup Marsans,
Gonzalo Pascual, es referí a la fita
com “un escaló per poder pujar
molts de pisos” i, pel que fa a la
partida pressupostària aprovada
divendres, indicà que “en aquests
moments és la quantitat justa”.
Així mateix, manifestà que “som
a l’inici del camí per trobar una
solució i hem de continuar fent
feina entre tots”.

Assistents
Per part de l’Estat, en la reunió
d’ahir hi eren, a més del ministre
Sebastián, el secretari d’Estat de
Turisme, Joan Mesquida; el direc-
tor de Turespaña, Antonio Berna-
bé, i el delegat del Govern a les Ba-
lears, Ramon Socias.

En representació del sector tu-
rístic, hi assistiren el president de
la comissió de turisme de la
CEOE, Gonzalo Pascual; el presi-
dent de la Confederació espanyo-
la d’hotels i allotjaments turístics,
Joan Molas; el president de la Fe-
deració espanyola d’associacions
d’agències de viatge, Rafael Galle-
go; el president de la Federació
espanyola d’hostaleria i restaura-
ció, José María Rubio; el vicepresi-

dent executiu d’Exceltur, José
Luis Zoreda; el president de la
Mesa del Turisme, Juan Andrés
Melián; el president de l’Associa-
ció Espanyola de Companyies Aè-
ries, Felipe Navío; el president de
l’Associació espanyola de trans-
port aeri, Juan Losa Montañez; el
president de l’Associació espanyo-
la d’agències de viatge, José Manu-
el Maciñeiras Corral; la consellera

delegada de Riu Hotels, Carmen
Riu; el president d’AC Hoteles, An-
tonio Catalán; el president de Glo-
balia, Juan José Hidalgo; i el copre-
sident del Grup Barceló, Simón
Pedro Barceló. Per la seva banda,
els sindicats hi eren representats
pel secretari general de FECHTJ-
UGT, Francisco Domínguez, i pel
secretari general d’Hostaleria de
CCOO, Javier González. •

El seus representants sortiren satisfets de la trobada amb
el ministre Sebastián, que els detallà els acords que
s’havien adoptat en el Consell monogràfic de l’Almudaina

El sector insta el
Govern a mantenir
l’aposta turística

Cimera ministerial a Palma >>

Els caps turístics
feren arribar al
ministre la seva
preocupació pel futur
del transport aeri

Uns i altres varen
destacar la bona
sintonia de la trobada
i que “es tracta d’una
primera passa”

PALMA El ministre d’Indústria,
Turisme i Comerç, Miguel Se-
bastián, defensà ahir que el
Govern central ha de “vetlar”
per la protecció dels treballa-
dors i per la “bona salut” dels
comptes de la Seguretat Social
i assegurà que la ruptura del
diàleg social amb la CEOE “no
és per culpa de l’Executiu”.

En aquest sentit, Sebastián
assenyalà que, “lamentable-
ment”, el Govern espanyol
cercava un acord que “no ha
estat possible”. A més a més, i
en la mateixa línia ja expressa-
da divendres pel president,
José Luis Rodríguez Zapatero,
va manifestar que “l’actitud de
la CEOE en les negociacions ha
deixat molt a desitjar”.

Per la seva banda, el presi-
dent de la comissió de turisme
de la Confederació Espanyola
d’Organitzacions Empresarials
(CEOE), Gonzalo Pascual, afir-
mà que el cap de l’Executiu,
José Luis Rodríguez Zapatero,
havia tingut una reacció “més
violenta del que és normal”
davant les propostes de la pa-
tronal que, d’altra banda, va
considerà “mal interpretades”
pel seu gabinet.

D’aquesta manera, Pascual
explicà que la confederació
patronal “mai no s’aixecaria
d’una taula de negociació” i, a
més, “mai no hem demanat
l’acomiadament lliure”, per la
qual cosa “hi ha hagut un error
d’interpretació”.•

L’Estat “vetlarà” per la
protecció dels treballadors

Sebastián hi va anar
acompanyat de Joan
Mesquida, Ramon
Socias i el director
de Turespaña
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PALMA La presidenta del
Consell de Mallorca, Fran-
cina Armengol, mostrà
ahir la satisfacció de la ins-
titució que representa per-
què els acords adoptats en
la cimera ministerial possi-
bilitaran, entre molts d’al-
tres aspectes, emprendre
la reforma del casal de Can
Weyler, a Palma, i la crea-
ció del centre internacio-
nal de fotografia Antoni
Catany, a Llucmajor.

Així mateix, Armengol
recordà que ara falta que el
Consell de Ministres aprovi
inversions com la cons-

trucció d’un refugi de
muntanya a la possessió de
la Trapa, al municipi d’An-
dratx, com també el finan-
çament de les carreteres.

Crítiques
Des del PP balear, en
canvi, acusaren el Govern
espanyol “d’indefinició”
respecte del finançament
del projecte de rehabilita-
ció integral de la Platja de
Palma. Pels conservadors,
només s’han compromès
formalment els deu mili-
ons d’euros programats
per invertir en la iniciativa

d’enguany i que, a més, “ja
es preveien” en els pressu-
posts generals de l’Estat.

Aquesta és la crítica més
rotunda que formulà el
portaveu de l’oposició ba-
lear, Francesc Fiol, en la
seva valoració del Consell
de Ministres de divendres.
Segons Fiol, “s’hi anuncia-

ren deu milions per a la
Platja de Palma que ja esta-
ven atorgats i, de la resta,
matisaren que es donaran
si hi ha disponibilitat eco-
nòmica”.

Fiol va considerar que
“no hi ha una definició
clara en el finançament
públic” d’aquest projecte,
que també disposarà pre-
visiblement d’una inversió
de caràcter privat. Així,
des de la formació conser-
vadora troben que el sec-
tor turístic espanyol “ha
quedat decebut” de la tro-
bada ministerial.• Agències

PALMA “Espanya ha de
mantenir no tan sols el lide-
ratge mundial que té en el
segment de vacances, sinó
que ha d’apostar per noves
modalitats, com també per
la qualitat i la sostenibili-
tat”. Així de contundent es
manifestà el ministre d’In-
dústria, Turisme i Comerç,
Miguel Sebastián, després
d’una reunió amb repre-
sentants turístics que quali-
ficà de “molt positiva” i, així
mateix, de “punt de partida
i no d’arribada”.

D’aquesta manera, Sebas-
tián posà de manifest
“l’aposta decidida per
aquest sector, que ha rebut
l’esforç pressupostari més
gros”. Així, el ministre re-
cordà que “enguany ja
s’han aprovat 2.000 mili-
ons d’euros en crèdits de
suport financer per a la re-
novació de les empreses”.

Dificultat
Així mateix, el responsable
estatal reconegué “les difi-
cultats” per les quals passa
actualment el turisme, so-

bretot per “la complicada”
situació dels mercats inter-
nacionals, “especialment
del britànic”. En aquest
sentit, assenyalà que “espe-
ram acabar l’any una mica
millor que ara”, si bé augu-
rà “una davallada del 10%
en la xifra de visitants es-
trangers”.

Per acabar, el ministre es
mostrà més optimista res-
pecte del turisme interior,
que “està millorant” i ja
mostra un augment del 4%
que, encara que “no com-
pensa el daltabaix britànic,
suavitza la caiguda general
del sector”.• M.R.

“Hemdemantenirel lideratge
comadestinacióturísticai
apostarmoltperlaqualitat”

Miguel Sebastián.

Cimera ministerial a Palma

El Consell n’està satisfet i el
PP en critica la “indefinició”

Sebastián (cinquè per l’esquer-
re) es reuní amb representants
del sector turístic ahir a Palma.

El PP lamenta
la “manca” de
definició en el
finançament de
la Platja de Palma
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