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Eivissa i Platja de Palma,
dues cares d’unamoneda
Tot i la bona afluència de turistes de l’estiu a les Balears,
la capital pitiüsa ha ingressat més del doble per habitació
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Foto: JoanTorres

PALMA Balears és una de les co-

munitats que més turistes ha

rebut aquest estiu. Això no obs-

tant, ni la rendibilitat ni la creació

d’ocupació ha estat lamateixa en
totes les destinaciones turístiques

de l’Arxipèlag. Així ho posa de

manifest el Baròmetrede la rendi-

bilitat i l’ocupacióde les destinaci-

ons turístiquesde l’Estat espanyol

d’aquest estiu, queelabora l’Alian-

ça per a l’Excel·lència Turística
(Exceltur) i queahirpresentarena

Palma el seu president, Sebastià

Escarrer, i el vicepresident execu-

tiu, José Luis Zoreda.

Així, Eivissa és una de les desti-

nacionsmés benposicionades, ja

que registrà un ingrés mitjà per
habitació i per nit de 99,1 euros.

Es tracta d’unaquantitatmolt per

sobrede lamitjana estatal –queva

ser de 60,2 euros– i un 24,6% su-

perior a la quantitat de l’any pas-

sat. Amés, segons l’informe, s’ha

incrementat un 14,3% l’ocupació
en el sector turístic. En el costat

oposat, hi figura laPlatjadePalma

(Llucmajor), on l’ingrésmitjà per

habitació i nit ha estat de 39,4

euros aquest estiu. “Els baixos in-

gressos no permeten que la bona
afluència es tradueixi enmésocu-

pació”, indicà Zoreda.

Prioritat
En aquest sentit, des d’Exeltur

insten el proper Govern central a

“prioritzar el turisme”, ja que “és
l’únic sector quedemostra que és

capaç de generar ocupació”. Es-

carrer reconegué que les retalla-

des en el pressupost de turisme

no sónmotiu de satisfacció, però

destacà que en moments com
l’actual “no demanam inversió

pública” sinó “suport institucio-

nal”. Sobre això, posa com a

exemple el fet que l’Executiu de

Bauzá hagi declarat d’interès au-

tonòmic el projecte que la seva fa-

mília (Meliá Hotels International)
té previst executar aMagaluf.•

L’euríbor davalla amb força
MADRIDL’euríbor a un any va bai-

xar ahirmés de sis centèsimes en

la cotització diària, fins a situar-se

en el 2,044%, la taxa més baixa

des de principi d’abril, després

que el Banc Central Europeu

(BCE) decidís dijous rebaixar els
tipus d’interès de l’1,5 a l’1,25%.

D’aquesta manera, l’indicador

mésutilitzat per al càlcul de les hi-

poteques a l’Estat espanyol s’aba-

rateixperapropar-se

una mica més al
preu oficial dels do-

blers a la zona de

l’euro.

L’euríbor, que re-

flecteix el tipus d’interès al

qual els bancs deixen els do-

blers a la zonade l’euro, va tancar

2,11%, la taxamésaltadesde juliol

d’enguany. Això suposava encarir

una hipotecamitjana que es revi-

sàs el novembre entorn dels
45 euros mensuals, uns

540 anuals. Ara, l’incre-

ment en una hipoteca

amb les mateixes

condicions seria de 34 euros set-

manals, això són uns 407 euros

anuals.

Els analistes consultats per Efe

creuenque l’euríbor podria conti-

nuar baixant lleugerament en les

pròximes setmanes, a l’esperaque
el nou president del BCE, l’italià

MarioDraghi, s’animiaabaixarun

altrequartdepuntels tipusd’inte-

rès el desembre.

La rebaixadels tipus ja fouaplau-

dida dijousmateix i des d’Adicae,
el seu president, Manuel Pardos,

ja indicàqueesperaque la rebaixa

“es consolidi” perquè els tipus

continuïn baixant i també l’eurí-

bor, “mesura que afavorirà les fa-

míliesde l’Estat espanyolper l’ele-

vat nombre d’hipoteques que hi

SebastiàEscarrer iJoséLuisZoredapresentarenelsresultatsd’Exceltur.

“El Govern central ha
de prioritzar el
turisme, perquè és
l’únic sector que
genera ocupació”

SEBASTIÀ ESCARRER
President d’Exceltur

La taxabaixàahir
mésde sis
centèsimes, fins al
2,044%,desprésde
la rebaixadel BCE
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