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aportar 35 milions d’euros.
No sé sap si les mesures que

prendrà la direcció passaran per
nous trasllats o acomiadaments o
si, per ventura, seran de caire més
“innovador”, com ara la proposta
de renunciar durant un temps al
salari, com ha fet British Airways.

En qualsevol cas, el centre neu-
ràlgic de la companyia és ara Bar-
celona. Molts empleats de Palma
han de prendre ara una decisió
tan difícil com la de triar entre
mantenir un salari mileurista i co-
mençar una vida a la capital cata-
lana o quedar a l’atur i viure a Ma-
llorca.

De moment, els 16 avions, els
500 equips de terra, els magat-
zems i algunes oficines d’Spanair
foren traslladats dimecres a la
nova T-1 de l’aeroport del Prat.

En la darrera setmana el nou
president d’Spanair, Ferran Soria-
no, ja admeté que “no es descar-
ten” supressions de rutes i que els
trasllats es faran “seguint els pro-
cessos legals i operatius, amb cele-
ritat, informació i la màxima eficà-
cia econòmica”.

La situació difícil que pateixen
les aerolínies a l’àmbit mundial i el
particular viacrucis d’una compa-
nyia deficitària durant molts
d’anys a causa d’una mala gestió
han truncat les ambicions del nou
equip directiu.

Queda ben lluny l’objectiu que
es marcaven fa un mes: “Per al
2010 l’aerolínia ha de ser rendi-
ble”, deia Soriano des de Barcelo-
na en la presentació de la nova
imatge corporativa d’Spanair.•

Exceltur
ExigeixaZPelsseuscom-
promisosambelsector
El president d’Exceltur i vice-
president de Sol Meliá, Sebastià
Escarrer, exigí al Govern la con-
vocatòria d’un consell sobre tu-
risme i més recursos i compe-
tències per a la Secretaria
d’Estat de Turisme que la capa-
citin com a mitjancera entre els
diferents ministeris.• E.P.

En 10 línies
Comerç
128.000empleatsmenys
enelprimerquadrimestre
El petit i mitjà comerç ha per-
dut 128.000 empleats en el pri-
mer quadrimestre de l’any, un
4% del total dels seus treballa-
dors, anuncià ahir la Confede-
ració Espanyola de Comerç. La
caiguda d’ingressos entre gener
i maig s’ha situat entre un 10 i
un 12 % respecte al 2008.•Efe

Electricitat
CAEBaconsellaesperar da-
vantdelafaltad’informació
El president de la Confederació
d’Associacions Empresarials de
Balears (CAEB), Josep Oliver, la-
mentà ahir la falta d’informació
en el procés de liberalització de
l’electricitat i recomanà a les em-
preses que esperin “dos o tres
mesos” fins que hi hagi ofertes
de les comercialitzadores.•E.P.

Morositat
Alnivellmésalten13anys
La morositat dels crèdits conce-
dits per bancs, caixes i coopera-
tives a particulars i a empreses a
l’Estat pujà el passat mes d’abril
fins al 4,40%, nivell que no s’as-
solia des de fa 13 anys, segons xi-
fres del Banc d’Espanya. La
dada suposa més de tres punts
al registrat el 2008 i queda lluny
del 0,69% del 2007.•E.P.

Dols sotmetrà Sa Nostra
a una “economia de guerra”

El nou director general de l’entitat anuncia un sever ajust dels costos, la
captació de passiu i la gestió de la morositat com a objectius estratègics

Text: Laura López David

PALMA “Modificarem les regles
del joc, perquè en aquests mo-
ments vivim en una economia
de guerra”. Així de decidit es
mostrà Pau Dols, que ahir es
convertí en director general de
Sa Nostra, rellevant en el càrrec
Pere Batle després que l’hagués
ostentat durant els darrers 16
anys.

“És feiner, intel·ligent i molt
admirat; no hi ha persona més
adient que ell per dirigir aquesta
entitat”, va dir Batle del seu suc-
cessor, poc abans de confessar
que la seva sortida coincideix
amb una crisi “que ha complicat
moltíssim les coses” i que li hau-
ria agradat anar-se’n “d’una
altra manera”.

Entre els objectius de la nova
directiva, s’hi troben l’ajust dels
costos, la captació de passiu i la
gestió de la morositat. Per asso-
lir aquestes fites, explicà Dols,
“hem de ser més productius i
generar més negoci”.

Quant a la reducció de despe-
ses, Dols assegurà que no es re-
tallarà plantilla, però sí es rea-
gruparan oficines ineficients
“allà on faci falta”. “No té sentit
tenir una sucursal a 50 metres
de distància d’una altra”, va dir,
tot i que defensà que “la pràcti-
ca totalitat de la xarxa és rendi-
ble perquè en els darrers anys
hem estat prudents en el procés
d’expansió”.

Segons Dols, però, l’aspecte
“més important” en aquests
moments és recuperar la confi-
ança dels clients i “crear trans-
parència”.

Pel que fa a la taxa de morosi-

tat, Sa Nostra se situa actual-
ment en el 4,2% –amb un coefi-
cient de crèdits fallits del 0,7%–,
mentre que la mitjana del sector
es troba entorn del 5%.

“El sistema espanyol t’obliga a
dotar el 100% dels crèdits i això
és el que genera el problema,
perquè fins ara el Banc d’Espa-
nya ens ha obligat a dotar igual-
ment els nostres crèdits durant
uns anys que no teníem morosi-
tat”, explicà Dols, qui assegurà
que Sa Nostra encara té 100 mi-
lions de folgança en dotacions
que no toquen el compte de re-
sultats. En qualsevol cas, Dols
no dubtà a preparar el terreny:
“Si entram en pèrdues tampoc
no s’acaba el món”.

Setanta-set consellers generals
de Sa Nostra ratificaren ahir Pau
Dols en el càrrec per majoria ab-
soluta i mitjançant el vot secret
en l’assemblea general que
aprovà, a més, el pressupost i
l’informe de gestió de l’Obra So-
cial de 2008 i les línes d’actuació
per a l’exercici 2009.

La representació laboral de Sa
Nostra, tanmateix, manifestà
ahir en un comunicat el seu re-
buig a l’elecció de Pau Dols com
a director general, en entendre
que “representa continuar amb
les mateixes polítiques que, en
els darrers temps, s’han demos-
trat equivocades i que han cau-
sat greus perjudicis a l’entitat i
un desprestigi important”.•

Pere Batle, exdirector general de Sa Nostra; Fernando Alzamora, president, i Pau Dols, director general.

“La crisi
ha complicat
moltíssim les coses,
m’hauria agradat
anar-me’n d’una
altra manera”

PERE BATLE
Exdirectro general de Sa Nostra
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