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TANCAMENT

LITIGI

L’hotel Galeón no obrirà enguany les portes, ja que està pendent que es resolgui un litigi judicial.

L’hotel Galeón del Port de
Pollença no obrirà enguany
les portes. Aquest establiment ha estat llogat durant
anys als propietaris del Pollença Park, que ara mantenen un litigi amb els propietaris de l’edifici per tal de determinar qui haurà de fer-se
càrrec del personal de
l’hotel.
Semblava que un altre empresari local volia aconseguir l’hotel per mantenir-lo
obert tot l’any, però no ha
estat possible d’arribar a un
acord sobre la subrogació
del personal i la qüestió
s’haurà de resoldre per la
via judicial.•

cipi de Pollença, repartits entre
Pollença, el Moll, Cala Sant Vicenç i Formentor. El president de
l’Associació hotelera de Pollença,
Pedro Garau, explica que “ aquí,
el tancament de dos establiments
potser té més ressonància que en
altres zones, perquè és un ressort
petit; el cert, però, és que pensem que es tracta de dos casos
puntuals, que responen a un problema concret d’estructures”.

L’Associació
hotelera de
Pollença afronta la
temporada amb
“optimisme”
L’hotel Capri ha estat apuntalat; ara, és sotmès a una reforma completa, de manera que enguany no obrirà.

Dos hotels menys
al Port de Pollença
El Capri i el Galeón (el primer, pendent d’un litigi,
i el segon, apuntalat) no obriran enguany
Text i fotos: Elena Ballestero
POLLENÇA Pollença inicia en-

guany la temporada turística
amb dos hotels menys. L’hotel
Galeón i l’hotel Capri, del Moll,
no obriran les portes durant
aquesta temporada turística: el
primer, pendent que es resolgui
el plet que mantenen la propietat
i el darrer gestor del complex; i el
segon, apuntalat i immers en reformes importants. Els comerci-

ants i restauradors del Port de
Pollença observen, preocupats,
una situació que temen que
pugui convertir-se en un endemisme del Moll, més encara si es
tenen en compte els difícils moments que va viure l’hotel Sis
Pins l’any passat. Mentrestant, la

resta del sector hoteler afronta la
temporada amb optimisme, després de registrar un augment
mitjà de les reserves, d’un tres
per cent respecte del 2010. Tot
això, després de dos anys difícils.
La planta hotelera ronda els 35
establiments turístics en el muni-

Les reserves pugen entre un 3 i un 4 per cent
respecte del 2010, però creix la preocupació
entre els comerciants pel tancament d’hotels

La Veu del Moll
alerta del
tancament d’hotels,
que afecta el
sector terciari
“Encara que som una destinació
eminentment britànica, i que no
hi ha tan d’increment com en el
cas del mercat alemany, després
de dos anys difícils les reserves
han augmentat entre un 3 i un 4
per cent”, afegí Pedro Garau.
Francisco Cabrer, president de
l’associació de veïns La Veu del
Moll, n’aporta una visió molt diferent i explica que “en el seu
moment, el pla d’ordenació urbana de Pollença, que tenia llavors
200 habitants, va preveure arribar a 12.000 habitants i convertir
el Moll en una ciutat dormitori;
malgrat tot, i a conseqüència de
la pressió que exerciren els hotelers l’Ajuntament, va decidir no
impulsar més creixement hoteler. Aquí no hi ha indústria, i durant anys ens han salvat les cases
vacacionals; ara, en sofrim les
conseqüències”.•
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Panell

Els participants a la jornada de diumenge gaudiren
d’un dinar local i ecològic.
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ALGAIDA Amb l’objectiu de

reivindicar la pagesia de
sempre i fer front a la creixent oferta de transgènics,
Algaida es convertí diumenge en el punt de trobada per
celebrar el Dia internacional de la lluita pagesa, amb
què acabaren un enfilall
d’actes que han tingut lloc
durant tota la setmana.
Així, el casal Pere Capellà
acollí la xerrada La memòria biocultural i el ressorgiment de la pagesia a l’Amèrica Llatina, a càrrec de Narcís Barrera-Bassols. A més,
els assistents gaudiren d’un
dinar ecològic; i els qui volgueren, participaren en un
taller per conèixer la soja.•

COMARCA
EU es presenta a Alcúdia,
Inca i Sencelles
Esquerra Unida va registrar
ahir les candidatures que presentarà als municipis d’Inca,
Alcúdia i Sencelles per a les
properes eleccions.
La candidata a Inca és Aina
Díaz; el de Sencelles, Antoni
Micol (on EU obtingué un
regidor en els darrers comicis), i el d’Alcúdia és Carlos
Casal.• dB

