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L´Aeroport de Reus espera superar el milió de passatgers anuals al llarg d´aquest 2013

L'Aeroport de Reus espera superar el milió de
passatgers anuals al llarg d'aquest 2013
La companyia Ryanair creixerà un 11% a Reus
enguany
Tarragona (ACN).- El delegat del Govern a Tarragona, Joaquim Nin, ha anunciat que la previsió de cara aquest 2013 és que l'Aeroport de
Reus superi el milió de passatgers anuals. Nin,
qui ha fet aquestes declaracions aquest dilluns
després de la primera Taula Estratègica d'enguany, ha detallat que l'objectiu arriba després
d'assolir els 927.000 usuaris durant el 2012.
Entre els motius que permeten ser optimistes,
el delegat ha destacat la consolidació del mercat britànic i irlandès així com les noves rutes a
Oslo, Bremen i Marsella, operatives a partir de
l'estiu. Quan el mercat rus, les xifres de creixement continuaran sent "molt positives" però
seguiran aterrant a Barcelona per després estiuejar a la Costa Daurada.
El delegat del Govern ha assegurat també que
la recuperació de l'economia del territori i l'interès per conèixer les noves destinacions ajudaran a assolir el repte de superar el milió de passatgers anuals.
Nin, que ha estat acompanyat en el transcurs
de la roda de premsa pel secretari de Territori i
Mobilitat -Ricart Font- i el gerent del Patronat
de Turisme de la Diputació -Octavi Bono- ha
estimat un creixement de Ryanair a l'Aeroport
de Reus de cara aquest 2013 serà de l'11%.
Aquest dada, ubica la infraestructura de Reus
com un dels llocs on més creixerà la companyia
de baix cost a nivell estatal.
A més, han quedat ja confirmades que al llarg
de l'estiu s'oferiran 19 rutes i que les instal·lacions funcionaran també el proper hivern.
Ryanair ha transportat uns 97.000 passatgers,
la gran majoria provinents de països de fora
perquè la demanda del territori ha estat "molt
inferior".
Entre les conclusions més importants del balanç
fet del 2012, Bono ha ressaltat que la mitjana
d'estada del turista que arriba en baix cost a
Reus és de 8.5 dies i entre els motius que l'impulsen a elegir la Costa Daurada hi ha la reco

manació personal d'amics o familiars (41%), la
visibilitat aconseguida a través d'Internet
(30%) i les agències de viatges (20%).
En aquest recull de dades del 2012, el gerent
del Patronat de Turisme també ha posat de relleu que el 83% dels passatgers que arriben
amb baix cost a Reus pernocta al territori, mentre que els que ho fan amb vol xàrter la xifra
arriba al 98%.
El pressupost de la Taula Estratègica de cara
aquest 2013 és de 3,5 MEUR anuals -xifra molt
semblant a la de l'any passat- on el 64% està
en mans de la Generalitat i el 18% recau en la
Diputació de Tarragona.

De cara a la nova reunió de la Taula Estratègica
de l'Aeroport -al voltant dels mesos de maig o
juny- l'Ajuntament de Constantí (Tarragonès)
se sumarà al conjunt de membres que la formen.Tarragona redueix el finançament a la Taula i aposta pels creuers
El delegat del Govern ha assegurat que després
de diferents converses amb l'Ajuntament de
Tarragona, aquest reduirà una part la seva
aportació econòmica a la Taula Estratègica de
l'Aeroport ja que impulsarà la seva aposta pels
creuers al port de la ciutat. Amb tot, Nin i Font
han detallat que la "bona política" en creuers ha
d'anar acompanyada d'una "bona estratègia"
també a l'Aeroport per facilitar al màxim les
comunicacions entre diferents ciutats i destinacions.
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