
El seaor tufisfic espera una temporada
com el 2007 si reconomia no empitjora
El mercat alemany millorarh i el brithnic es manté mentre que l’espanyol patirh més

Elisa Domenech

Enviada especial a Madrid

Gabriel Escarrer i el president Francesc Antich parlen davant la mirada de José Luis Zoreda i Jua ~* José Hidalgo.

1~ Francesc Antich
intervingué en la
Conferencia
Iberoamericana de
Ministres i
Empresaris

jada dels costs energ~tics.
No obstant aixb, conside-
raya que si ,,les condicions
economiques generals no
s’alteren més del que he
han fet les darreres setma-
nes,, les previsions per la
temporada turística són
assolir els mateixos nivells

Errors del passat
En el discurs inaugural de la Conferencia
Iberoamericana de Ministres i Empresaris de
Turisme (Cimet), el president del Govern 
les Illes Balears, Francesc Antich, alerta dels
riscs del creixements economics cdntensius i
r&pidsm En aquest sentit, afirm& que les

Balears han de corregir alguns deis ccerrors~~ que es
cometeren en el passat. A més, Antich es mostra
conven~ut que els empresaris balears que operen
als pa’isos d’lberoam~rica hi operen amb una cura
*cexquisida~~ pel que fa a I’entorn natural, c, La
sostenibilitat és el nostre repte, I’exigeixen els
ciutadans del món i la qualitat que els turistes
demandemb afirma el president autonomic durant
la seva intervenció.

de l’any passat. En tot cas,
el turisme alemany ser& el
que segons les previsions
ajudar& a mantenir xifres
com les de l’any passat.
S’espera un creixement en
les arribades d’aquest
mercat. Aurelio Vázquez,
president de l’associació de
cadenes de Balears, era
més contundent: ,,els ale-
manys seran els que ens
salvaran la temporada,,.

Perspectives

Així he confirmava el
president de TUI, Michael
Frenzel, que donava unes
perspectives positives pel
mercat alemany i el brit~-
nic, encara que aquest dar-
rer sembla que es mantin-
dr& com l’any passat.

El mercar espanyol és el
que es preveu que pateixi
més per l’esforq que les fa-
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mílies de classe mitjana i
mitjana-baixa han de fer
per afrontar l’increment de
les hipoteques i la inflació.

El president del Govern,
Francesc Antich, es basava
en les observacions recolli-
des entre l’empresariat i en
les variables econbmiques
per afirmar que en el sector
turístic hi ha una ,,certa
tranquil.litat,,. ,,Les notíci-
es són bones i no existeix
preocupació, sense prejudi-
ci que hi hagi altres sectors
que puguin tenir més difi-
cultats,,, afegia. Antich
aprofitk el £orum d’Exceltur
per reiterar la intenció del
seu Executiu de cooperar
amb tot amb la iniciativa
privada i destac& que des
de la Mesa de Turisme
~tue integra institucions,
patronals i sindicats- es
prepar& l’estrategia de
futur que ha de contemplar.

Descartant la crisi per6
sense triomfalismes i amb
prudéncia, el sector turís-
tic espera que aquesta
temporada sigui a Balears
semblant a la del 2007,
quan es registraren xifres
histbriques d’arribades de
turistes. L’empresariat es
manté a l’expectativa de
l’evolució de l’economia,
ninglí no nega que l’alenti-
ment en el creixement pot
afectar el turisme, perb les
xifres actuals no fan pen-
sar en un descens de la de-
manda.
" Aquestes eren les im-
pressions ahir a Madrid
d’alguns dels principals
empresaris del sector que
es donaren cita a la Confe-
rencia Iberoamericana de
Ministres i Empresaris de
Turisme (Cimet) i al f’orum
del lobby tuñstic Exceltur,
previs a l’inici de Fitur avui
mateix. Gonzalo Pascual,
copresident de Marsans,
afirmava que les xifres del
seu grup a dia d’avui per
Balears són millors que les
de l’any passat. ,,Tot i així
és prest,,, matisava.

El president de la Cehat
(Confederació espanyola
dlaotels i apartaments tu-
rístics), Joan Molas, mos-
trava la seva preocupació
pels efectes d’alguns dels
factors que incideixen a
l’economia, el fort aug-
ment de la inflació i la pu-

Hidalgo: ,,No hi
ha recessió
turística i no
crec que
Balears pateixi,,

E.D. Madrid.
El president del grup

turístic Globalia, Juan
José Hidalgo, coincidí
ahir amb altres empre-
saris en assenyalar que
no hi ha recessió tuñs-
tica i que si tot conti-
nua com fins ara será
una temporada com la
del 2007. ,,No cree que
les Illes pateixin,,, afe-
gia.

Per altra banda, Hi-
dalgo confirmá que en
menys de dos anys té
previst haver duplicat
la capacitar i els treba-
lladors de l’hangar de
manteniment d’avions
de Palma.

Platja de Palma

Uempresari feia refe-
rencia també a la refor-
ma integral de la Plat-
ja de Palma que consi-
dera fonamental pel
turisme de Mallorca i
així ho trasllad& al cap
de l’Executiu balear,
Francesc Antich, i a la
secret&ria general de
Turisme, Amparo Fer-
nández, durant el
f’orum del lobby tuñstic
Exce]tur. ,,S~a de reu-
bicar la Platja de
Palma i s~ti han de pro-
piciar les inversions,,,
afegí l’empresañ.

Sobre aquest tema,
Antich añrm& que el
procés per dur enda-
vant la remodelació de
la Platja de Palma esta
en marxa i que el Go-
vern de les Illes Bale-
ars ,,s’encarregar& que
la inversió arribi tan
per part de l’Estat com
de tots els implicats,,.
En tot cas, Antich reite-
ra la predisposició que
sempre ha expressat
Madrid a participar-hi.
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