se celebraran a mitjan o a ﬁnal de
la setmana que ve.
El secretari d’Estat de Transports, Isaías Táboas, es va congratular del preacord assolit, després
del qual el sector turístic i els ciutadans poden estar conﬁats que
podran viatjar per
Setmana
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i a l’estiu. Táboas va explicar que la
novetat que recull el preacord és
que AENA serà present en el consell d’administració de les futures
societats concessionàries dels aeroports de Madrid (Barajas) i Barcelona (Prat). Aquesta qüestió mai

no s’havia deﬁnit ﬁns ara perquè cions i l’aplicació del conveni
era una hipòtesi amb la qual va es- col·lectiu en tots els escenaris pospoden sorgir
a partir del
tar treballant el ministeri
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ment, durant la negociació, va ria. D’aquesta manera, el 5è conAudiencia:
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veni col·lectiu dels treballadors
precisar.
de l’empresa
es convertirà en el priSegons els sindicats, el principi
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d’acord gira al voltant de les prin- mer –amb una vigència ﬁns al
cipals premisses, que són la ga- 2018– de la nova societat AENA Aerantia de la viabilitat del conjunt roports, les ﬁlials que es puguin esd’AENA a través d’una participació tablir i també s’aplicarà a les emdirecta del gestor a totes les seves presa concessionàries.
Isaías Táboas va indicar que, en
societats; el manteniment de tots
els llocs de treball, i les condi- cas de ser ratiﬁcat pels treballadors,

privatització d’AENA, en la qual no nitats de negoci en el si de l’emestan d’acord i no comparteixen. presa «més enllà de la seva activi17/03/2011
Aquest principi d’acord arriba des- tat principal i el seu dia a dia».
prés que en la primera reunió ceAixí mateix, Genera formarà 70
lebrada entre el comitè de vaga i professionals i 180 empresaris per
AENA la setmana passada no s’a- tal que puguin identiﬁcar negocis
conseguís acostar les posicions. latents a dintre de les seves emDilluns, la negociació
preses. El director generalNOTICIAS
d’Eco- EXCELTUR
V.PUB.: 34 va fer un gir
positiu, amb la intervenció del nomia Social ha calculat que
ministeri de Foment i la incorpo- aquest any es detectaran uns 150
ració de Táboas en la negociació i projectes, per als quals s'elaboraun nou document, que incloïa rà un estudi de viabilitat tècnica i
canvis importants en compara- econòmica.
ció de la proposta anterior d’AENA,
Durant la presentació del prosegons els sindicats.
jecte, el conseller d’Empresa i
Ocupació, Francesc Xavier Mena,
va destacar que l’emprenedoria «ja
forma part del tarannà del caràcter català», però va matisar que
això no pot traduir-se només en la
creació de noves empreses.
«Fa falta que aquestes empreses
creixin per generar riquesa i augs’ha donat. Si s’hagués mantingut mentar la competitivitat, que és el
la vaga, s’haurien afectat els inte- punt feble de l’economia catalana»,
ressos no sols del turisme, sinó va afegir el conseller Mena.
En aquest sentit, Francesc Xatambé de tota la ciutadania.
Per la seva banda, José Manuel vier Mena va assegurar que aquesMaciñeiras, president de l’Asso- ta, la de l’emprenedoria, és l’úniciació Empresarial d’Agències de ca via per sortir de la crisi, ja que
Viatge Espanyoles (AEDAVE), va «ara no es pot devaluar la divisa per
indicar que el preacord s’ha de mantenir la competitivitat».
El nou projecte Genera, preconsiderar «molt positiu» i va felicitar-ne els responsables per haver- sentat públicament ahir, el coorlo tancat, i no provocar un dany ir- dinarà la Cambra de Comerç i Inreparable per al país. Maciñeiras va dústria de Terrassa i col·laboraran
aproﬁtar el moment per «tornar a en el seu desenvolupament el
demanar» al govern i al Parla- Consell General de Cambres de
ment que reﬂexionin sobre la si- Catalunya, la patronal Cecot, la
tuació viscuda, i si es pot mantenir Fundació Eduard Soler, i Reus
un tipus semblant de situacions Desenvolupament Econòmic (Redessa).
que són «pures amenaces».

Zapatero diu que el pacte El sector turístic es mostra
satisfet de la resolució
garanteix la mobilitat
 El ministre de Foment,

José Blanco, afirma que
l’acord reforça l’entitat com
a empresa pública
EFE | MADRID

El president del govern central,
José Luis Rodríguez Zapatero, creu
que l’acord assegurarà la plena
normalitat dels aeroports i la mobilitat dels ciutadans. Així ho va dir
ahir en el ple del Congrés. on va recordar que «el 2010, el 77% dels turistes que van entrar a Espanya ho
van fer per via aèria i el trànsit total de passatgers a AENA va superar els 190 milions» de persones.

Per la seva banda, el ministre de
Foment, José Blanco, va destacar
que l’acord reforça l’entitat com a
empresa pública, preserva els drets
dels empleats, així com la seva estabilitat laboral i, sobretot, assegura
les «magníﬁques previsions» del
turisme per a aquest any. Blanco
va explicar al Congrés, en una
compareixença davant els periodistes, els punts de l’acord. El ministre va insistir que les actuacions dels sindicats no tenen similitud amb «el sabotatge salvatge» que els controladors aeris van
portar a terme a ﬁnal del mes de
desembre passat. «Satisfet», Blanco va posar èmfasi en les «magníﬁques» previsions turístiques.

 Els operadors confien que

es pugui posar remei a la
«mala imatge» generada a
l’exterior per l’anunci de vaga
EFE | MADRID

El sector turístic qualiﬁca de
«bona notícia» el preacord. Així, el
vicepresident d’Exceltur, José Luis
Zoreda, va indicar que cal «lamentar» que s’hagi de generar
una alarma social perquè es busqui una solució. Al seu parer, si bé
s’ha generat un greu inconvenient,
cal conﬁar que si es materialitza el
preacord aviat, es pugui posar remei a aquesta «mala imatge» que

