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PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR PER A LA SEVA APROVACIÓ AL PLE SOBRE LA DISMINUCIÓ
D’ESCALES DE CREUERS AL PORT DE MAÓ PER 2019.

El Port dels creuers
“La competència en el sector dels creuers està sent cada vegada més

important.

Mentre creix el sector de l’oferta de creuers i la demanda dels

passatgers potencials, es fa imprescindible establir un mecanisme per a
posicionar l’oferta de Maó davant el mercat, definint el perfil propi de Menorca i
els serveis que ofereixen les dues ciutats i el propi port. En certa mesura, el
tema dels creuers i la seva promoció és un tema pendent per a Menorca”
“Establir una campanya concertada entre el sector públic i el sector privat,
per a fer una promoció de l’atracció de creuers a les principals fires del sector;
fer un material conjunt de promoció en anglès, francès i italià, com a principals
targets potencials. Establir una durada de tres anys i fer una avaluació anual
amb indicadors mesurables.”
“El principal enemic dels creuers som nosaltres mateixos.

Volem les

avantatges dels creuers sense els creuers. Aquestes i altres frases semblants,
ha sortit en la reflexió que s’han fet aquests mesos.”
“Es imprescindible impulsar la política de promoció de creuers amb un
programa precís i concret. Que sigui estable en el temps i que garanteixi la
constància. En altres espais s’han creat comitès de rutes”
“Cal anar a promoure el port de creuers a la principal trobada anual del
sector i per a fer-ho cal que totes les administracions coordinin i participin en
aquest esforç que no es només una responsabilitat del port”
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“Cal una política específica i portar-la a la pràctica. Cal tenir clar que els altres
ho fan”
“La política comercial activa no es només dels ports sinó també de les dues
ciutats, del Consell Insular, del Govern Balear, del sector privat.
“Per a recollir hi ha que sembrar i alguns sectors “volen collir sense sembrar”.
Tots els sectors s’han d’involucrar en aquest projecte i cadascun a la seva mida.”
Totes aquestes propostes no són del Grup Municipal del Partit Popular, tot
i que les compartim totalment, són propostes que figuren al pla d’acció del Port
de Maó presentat el juliol del 2016.
I es en aquest sentit que aquest grup presenta aquesta proposta d’acord,
que complementa la ja presentada el juliol del 2017, on demanàvem que amb
independència de la labor comercial duita a terme per APB i que lògicament ha
de continuar e inclús incrementar-se, s’Ajuntament de Maó incrementés sa seva
implicació i actuació en la comercialització del nostre port com a punt de destí
per creuers, assistint i participant directament a les principals fires comercials del
sector que es produeixen al llarg de l’any. Proposta que volem recordar que
l’equip de govern de Ara Maó i PSOE van votar en contra en d’acord en la seva
línia de turismofobia.
Les darreres noticies sobre la reducció de l’arribada de creuers al nostre
port pel 2019 han alarmat a tots els maonesos i diria que a tota la resta de
menorquins també. Només es pot fer una lectura d’aquesta disminució del
48’69%, de 115 a 56 escales i es que no hi ha hagut cap promoció per part de
l’Ajuntament de Maó, ni de les altres administracions insulars o de Balears en
tema de creuers i posa de manifest la necessitat d’actuar i no defugir de la
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responsabilitat que tenen les administracions de vetlar pels distints segments
turístics que aporten riquesa i llocs de feina a la nostra economia.
Davant aquesta situació el Grup Popular presenta la següent proposta
d’acord:

1.- Que l’Ajuntament de Maó, incrementi la seva implicació i actuació en la
comercialització del nostre port com a punt de destí per a creuers, participant
directament (no per via delegada) a les fires comercials del sector que es
produeixen al llarg de l’any.
2.- Que l’Ajuntament de Maó, destini una partida pressupostària (Pot ser del
fons de contingència), per poder executar aquesta acció per via d’urgència dins
enguany i que els pressupostos de l’any 2019 també la contemplin.
2.- Que l’Ajuntament de Maó estudiï i sobretot doni solucions, conjuntament amb
les altres administracions implicades, a les necessitats de noves infraestructures
per tal que els creuers puguin seguir atracant al Port de Maó.
3.- Que l’Ajuntament insti al Consell Insular i al Govern Balear a promocionar el
port de Maó com a destí de creuers.

Maó, a 14 de maig de 2018

Águeda Reynés Calvache
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular.
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