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Miquel Fluxà Rosselló
(Inca)
Al llarg de cinquanta anys de dedicació a aquesta vocació empresarial i després
de rebre el llegat familiar que es remunta a 1877, amb la fundació de la
primera empresa de calçat de Mallorca, ha continuat aquesta tasca fins a
aconseguir en l’actualitat que la marca Iberostar Hotels & Resorts estigui
present a 18 països del món i tengui 22.000 empleats. El que va començar en
la indústria del calçat es va transformar en un gran grup empresarial turístic
iniciat a l’any 1956, quan la família Fluxà adquireix Viajes Iberia, que llavors
tenia tan sols sis oficines i quaranta empleats.
Partint d’aquesta petita xarxa d’agències de viatges, Miquel Fluxà fou el primer
empresari espanyol que va invertir internacionalment en el sector dels
operadors turístics en l’àmbit europeu per assegurar l’emissió de clients cap a
Espanya. Així, va adquirir a la Borsa de Londres el 10% de l’operador turístic
INTASUN, el segon més gran del Regne Unit, amb un moviment superior als 3
milions de passatgers, i va passar a formar part del Consell d’Administració.
Anys després va fundar SUNWORLD, amb 100% del capital del Grup Iberostar,
amb el qual va aconseguir més de 800.000 clients el segon any. En paral·lel, va
crear operadors turístics a Canadà i Itàlia. D’aquesta manera i en pocs anys, de
la petita xarxa d’agències de Viatges Iberia, va crear un gran negoci turístic
emissor format pels operadors turístics Iberojet i Viva Tours, la xarxa de Viatges
Iberia, la línia aèria xàrter Iberworld i la divisió de creuers Iberojet Creuers.
Després de decidir vendre les empreses emissores, va centrar-se en la divisió
hotelera. A més, continuà el desenvolupament d’Iberostate, la línia de negoci
destinada a la construcció, promoció i venda de residències vacacionals en els
complexos d’Iberostar, i també el receptor Iberoservice.
L’any 2004 va crear la Fundació Iberostar, amb l’objectiu de contribuir a la
millora de la situació social, assistencial, educativa i cultural dels col·lectius
menys afavorits, mitjançant programes d’acció social —amb una atenció
prioritària a la infància—, de cooperació en països en via de desenvolupament
en col·laboració amb entitats com Unicef, Cáritas, Fundació Vicenç Ferrer,
Fundació Rigoberta Menchú, Fundació Josep Carreras, entre d’altres, i de
promoció cultural.

La trajectòria professional de Miquel Fluxà ha rebut nombroses distincions
entre les quals destaquen: l’Escut d’Or concedit per l’Escola de Turisme de
Balears; la Medalla d’Or al Mèrit Turístic, atorgada pel Ministeri de Comerç i
Turisme; el Premi Príncep Felip a l’Excel·lència Empresarial a la Categoria
d’Empresa Turística; la Medalla d’Or de l’Associació Espanyola de Línies Aèries
(AECA); la Medalla d’Or de la Cambra de Comerç de Mallorca, i recentment
l’Associació d’Amics de Jamaica li ha atorgat un premi en reconeixement de la
seva tasca filantròpica i el seu compromís social en aquest país.

