
MENORCA DISPOSARÀ D’ 1,28 MILIONS D’EUROS PER A PROMOCIÓ TURÍSTICA EN 2016,  
UN 17,5% MÉS QUE EL PRESSUPOSTAT PER AQUEST ANY

El patronat de la Fundació Foment del Turisme de Menorca ha aprovat avui matí el pla d’actuació i el pressu-
post per a l’any que ve, que apuja a 2.243.180 euros i que, a més dels recursos destinats a promoció, inclou 
partides per a la creació i desenvolupament de productes, gestió de programes de qualitat i coordinació i 
manteniment d’oficines d’informació turística i recintes d’interès cultural. 

Maó, 10 de desembre de 2015

El patronat de la Fundació Foment del Turisme de Menorca ha aprovat avui el pla d’actuació i el pressupost per 
al 2016, que ascendirà a 2.243.180 euros. La despesa destinada exclusivament a accions de promoció turística 
arribarà a 1.281.000 euros, un 17,5% més que la pressupostada per al 2015, any en què la fundació ha comptat 
amb 1.090.000 euros per a aquesta finalitat. La resta es destinarà a la coordinació i manteniment de les oficines 
d’informació turística i recintes d’interès cultural (416.137 euros), a la creació i desenvolupament de productes 
per a la seva posterior comercialització (150.919 euros) i a la gestió de la qualitat a través del programa Sicted 
(39.864 euros).

La reunió, celebrada a la seu del Consell de Menorca a Maó, ha estat presidida per la presidenta Maite Salord i 
ha comptat amb l’assistència del president de PIME-Menorca, Antoni Juaneda, la presidenta de la Cambra de 
Comerç de Menorca, Magda Pons Quintana, i Antoni Sansaloni en representació de l’Associació Menorquina de 
Cafeteries, Bars i Restaurants, així com dels consellers de Promoció Turística, Maria Sellarès; d’Ocupació i Pro-
jecció Econòmica, Susana Mora; d’Ordenació Territorial i Turística, Santiago Florit; de Cultura, Miquel A. Maria; i 
de Serveis Generals, Cristina Gómez.

Cal recordar que el pla d’actuació, document que s’ha de remetre a final d’any al protectorat de fundacions 
del Govern balear, reflecteix els objectius i les activitats que es preveu desenvolupar durant l’exercici següent i 
s’acompanya del pressupost, però no inclou ni accions ni mesures concretes, ni tampoc partides específiques. És, 
per tant, una primera passa a l’hora d’abordar l’exercici entrant. 

En aquest sentit, la presidenta Maite Salord ha deixat clar que totes les decisions relatives a la promoció turística 
es prendran de manera consensuada en el sí del patronat de la fundació. “És voluntat d’aquest equip de govern 
acordar amb el sector turístic totes i cadascuna de les decisions que s’hagin de prendre en matèria de promoció 
turística. Així ho vam dir el primer dia i així ho mantenim a dia d’avui”, ha afirmat Salord.
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