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El director de l’OET a Londres, Ignacio Vasallo, assenyala que la devaluació
de la lliura fa que els viatges als països de l’Eurozona se’n vegin més afectats

Cauen un 21% les reserves del
turisme britànic a les Balears
Text: M. Ramis / E.P.
Foto: J. Morey
PALMA Les reserves del turisme

britànic a les Balears han caigut
prop d’un 21%, encara que s’espera que aquesta baixada sigui del
15% a final d’any. Així ho explicà
ahir el director de l’Oficina Exterior de Turisme (OET) a Londres,
Ignacio Vasallo, i el director de
compres de l’operador turístic
britànic Cosmos/Morgan Holidays, Hugh Morgan, que participaren en la presentació de la reunió de Future Travel, en companyia del director d’aquest
majorista, Peter Healy; el conseller de Turisme, Miquel Nadal, i la
consellera insular de Turisme,
Isabel Oliver.
La crisi econòmica mundial i la
devaluació de la lliura són les
raons principals que expliquen el
comportament del mercat britànic, encara que segons assenyalaren els experts, “Espanya i les Balears són encara destinacions importants per als anglesos”. No
obstant això, hi precisaren que la
lliura mantindrà la seva debilitat
actual per un període d’entre 3 i 4
anys, fet que repercutirà en els viatges que realitzin els britànics a
països de l’Eurozona. En aquest
sentit, Vasallo detallà que en alguns casos ja registren descensos
d’afluència de viatgers del Regne
Unit superiors al 20%, en contrast
amb el 29% d’augment aconseguit
enguany per Egipte.
Per la seva banda, des de Future
Travel reconegueren que aquest
és un any “difícil”, encara que
matisaren que “Espanya més o
menys es manté”. Així mateix, indicaren que, mentre que Mallorca

Ignacio Vasallo, Miquel Nadal i Isabel Oliver, amb representants de Future Travel.

“

El pressupost és ajustat; no podrem complir
tots els objectius de promoció turística”
MIQUEL NADAL
Conseller de Turisme del Govern

i Eivissa tancaran la temporada
amb “baixades lleugeres”, a Menorca el descens és del 15%.
Finalment, i en relació amb el
pressupost per a promoció turística, de 24 milions d’euros, el conseller reconegué que “no podrem
complir tots els objectius”, però
instà a una col·laboració i a un esforç del sector públic i privat.•

Baixen els beneficis durant l’estiu
PALMA El 93,5% dels empresaris
turístics de les Balears manifesta que els seus beneficis durant
la temporada d’estiu han baixat
respecte de l’any passat, segons
l’informe de l’Aliança per a
l’Excel·lència Turística (Excel-

tur) sobre el balanç del tercer
trimestre de 2009 i les previsions per als tres darrers mesos
de l’any. En aquest estudi, s’exposa que les Illes han estat una
de les autonomies, amb les Canàries, que han sofert amb

“més intensitat” els efectes de
la “caiguda generalitzada” de la
demanda estrangera. En el conjunt de l’Estat, i segons detalla
l’informe, el sector turístic tancarà el 2009 amb una davallada
del 5,6% del PIB.
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