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S’avaluació que podem fer del present exercici mostra uns indicadors 

econòmics debilitats i preocupants, però no catastròfics. Tenim una estructura 

productiva marcada per uns serveis turístics que han patit els efectes de la 

situació dels nostres mercats emissors. Menys visitants i menys rentabilitat per 

tots els operadors, i en definitiva, per tota la societat. 

 

 

Si tenim en compte es nostre passat, ses crisis precedents, observarem que 

n’hem sortit reforçats i amb un producte renovat i més fet, a diferència d’altres 

sectors d’activitat. 

 

 

S’objectiu és recuperar l’activitat amb eficiència i rentabilitat. Que Espanya sigui 

la segona o tercera potència turística mundial o que a Balears anem celebrant 

els increments de visitants de milió en milió, no és el fet substancial. 

 

 

Aquesta crisi ens ha fet més pobres, així que, tant empresaris com treballadors, 

amb l’administració, hem de fer feina per recuperar-nos. Sa prioritat és produir 

primer per poder redistribuir després. Entenem que aquest és l’ordre del procés 

i que s’ha de fer des d’una gestió de sa confiança entre tots els agents, fent una 

anàlisi objectiva i realista i compartint el diagnòstic i ses solucions. 
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A Balears, hem acumulat entre tots una experiència i coneixement, que ens 

convé posar en sintonia. Un conjunt de percepcions, tendències i opinions que 

hem de convertir en criteris per prendre decisions conjuntament. Productes, 

mercats, processos eficients són els factors clau en aquest camí cap en es 

futur. 

 

Es repte passa per aconseguir una rentabilitat en tres sentits: econòmic, social i 

mediambiental.  

 

Continuament es presenten nous escenaris i no podem fer més que adaptar-

nos a ells, fer es nostre paper en funció dels diferents requisits de sa demanda.  

 

Sembla raonable que anem consolidant nous segments de productes i clients i, 

també, obrir-nos a altres mercats. 

 

M’agradaria exposar, simplificats, els tres requisits que consideram 

imprescindible tenir en compte: 

 

1- formació 

2- preservació de l’entorn 

3- infraestructures i nuclis turístics 

 

1-Formació i recursos humans  

- Prioritza l’especialització adaptada als diversos productes de la nostra oferta, 

fomentar la cultura del detall i l’hospitalitat, es tracta casi de sistematitzar el que 

ha de ser innat i espontani.  

 

-reforçar s’aprenentatge d’idiomes i matèries tècniques 

 

-formar en habilitats (parlar en públic, gestió d’equips,  foment del esperit 

emprenedor, ús de les TIC….  

Els coneixements queden obsolets, però ses habilitats perduren. 
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2- Entorn 
- és el nostre millor, més gran i apreciat actiu i no el podem autoconsumir, l’hem 

de deixar preservat a través d’una normativa clara, sense marges per a 

s’interpretació subjectiva i amb una seguretat jurídica estable.  

 

-Oferta residencial, una gran part d’ella queda fora del control de qualitat. El 

perill està, a més amb una evolució cap a una oferta marginal, en segons quin 

casos. 

 Els mercats madurs, como el nostre, tendeixen a compartir la planta 

d’allotjament amb una demanda d’aquest tipus, però no sen’s poc escapa dels 

esforços fets per la millora de la nostra oferta. 

 

 

3- Infraestructures 

- posta al dia de zones obsoletes, que a més pugui corregir sa descompensació 

entre oferta i demanda.  

Un producte que sigui vigent i actualitzat es mantindrà en el temps i a més 

contribuirà a revaloritzar sa nostra posició davant els clients i competidors. 

 

- port i aeroport, ses dues infraestructures s’han de gestionar assimilant i 

compartint  les estratègies i prioritats del territori al que serveixen.  

 

 

El conjunt de s’estructura econòmica de Balears està format per 

-s’agricultura, i sa seva indústria agroalimentària, que, dins de un context 

complicat, va trobant  el seu lloc adequat;  

 

-per un sector industrial orientat a sa qualitat per mantenir-se i amb capacitats 

objectives de créixer al segment del sectors nàutic i aeronàutic 

  

-per un sector de sa construcció, que durant aquests darrers anys ha tingut un 

destacable protagonisme i que el tornarà a assolir dins dels nous paràmetres; 
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- per un sector serveis que representa es pilar de s’activitat balear i que és el 

més potent i de mes projecció, i finalment 

 

-per un emergent sector quaternari, que tots plegats configuren de forma 

transversal sa nostra presència en els mercats, tan oberts en els que hem de 

competir. 

 

Consider que aquest mapa, ple de potencial, compta amb una carència 

important que hauríem de resoldre: dotar d’una imatge de marca que identifiqui 

tota aquesta força i que ho transmeti. 

 

 Aquest macro-objectiu, sa promoció comercial i turística de ses Illes, on quedin 

visibles ses nostres qualitats i avantatges, requereixen d’un marc insubstituïble 

de col·laboració públic-privada, ja iniciada en alguns casos, però que encara 

falta per consolidar aquesta cultura de col·laboració i complicitat. 

Una col·laboració que ha d’aconseguir sa major eficàcia amb els recursos 

escassos dels que disposam.  

 

Tots els sectors tenen per davant un recorregut immediat que no serà gens 

fàcil, però ja sabem que, en algunes activitats, ja no empitjorarà. 

 

 Existeixen contrastats indicis de millora en es nostre entorn europeu, que 

repercutiran positivament aquí. Paral·lelament, hem de seguir intentant que els 

nostres sectors experimentats surtin a vendre el seu producte o servei a 

s’exterior. 

 

En definitiva, sa situació no ens ha de dominar, sinó que l’hem de dominar 

nosaltres, per molt difícil que ens resulti. Que la recuperació ens agafi amb els 

deures fets.   


