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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions, però, crec que hi són tots els que hi han de ser,
així que no hi ha substitucions avui.

Començam el debat amb el primer punt de l’ordre del dia,
relatiu al debat i votació de les proposicions no de llei RGE
núm. 16139/20 i 17712/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 16139/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a promoció cultural.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
16139/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a la promoció
cultural.

Per a la seva defensa, en primer lloc, té la paraula la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista la Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Bé, com tots
sabem en aquests moments de crisi causat per la COVID-19, el
turisme és un dels sectors o el sector més afectat a nivell
mundial per aquesta crisi, una crisi que ha provocat greus
conseqüències als empresaris del sector, als seus treballadors
i a tantes i a tantes activitats complementàries. Per tant, és
necessari fermar..., preparar una temporada que volem que
sigui enguany però... i anar preparant el sector turístic i
consideram que és un bon moment per plantejar un canvi de
model i apostar per la diversificació turística. És vera que ja
s’han fet moltes passes en aquest sentit i és vera que mai no
n’hi ha prou perquè són procediments i processos lents i que no
és fàcil canviar de model de sol i platja per altres tipus de
model, o per un model turístic més divers. És vera que s’ha de
fer lentament i ara creiem que és una oportunitat poder plasmar
aquestes oportunitats que tenim.

Les Illes Balears són riques en molts d’aspectes i aquesta
riquesa es plasma en el segment estratègic turístic de les Illes
Balears i el fet cultural reflecteix la riquesa patrimonial i
cultural de les nostres illes, una oferta diversa i atractiva.
Tenim molts d’exemples a cada una de les nostres illes, podem
pensar amb les festes tradicionals de cada poble, podem pensar
amb la Menorca Talaiòtica, amb el Festival de Jazz de Sa
Pobla, amb Vila com a Patrimoni de la Humanitat, en
alimentació el peix sec de Formentera i altres processos
culturals, altres..., totes les festes i totes les tradicions i
patrimoni que tenim envers les nostres illes.

I encara que són els consells insulars els que tenen
competències en promoció turística, és important que des del
Govern de les Illes Balears es treballi, junt amb els consells, en
establir línies estratègiques per millorar la situació turística i
per tant, millorar la nostra economia. 

És per tant, important impulsar els SEC, ja que
proporcionen un producte turístic de major valor afegit i, per

tant, milloren la posició competitiva de les nostres illes. I en
especial proposam en aquesta proposició no de llei, impulsar el
segment estratègic cultural, ja que és un element molt divers i
que atreu turisme de qualitat i durant tot l’any.

Per això, proposam instar el Govern de les Illes Balears,
perquè dins la seva estratègia de promoció i en consens amb els
consells insulars, s’estableixi una promoció del turisme
cultural, per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural de
les nostres illes.

I en el segon punt, instam el Govern de les Illes Balears
que, juntament amb els consells insulars, promocionin
esdeveniments culturals que puguin ser una atracció turística
rellevant.

Per tant, creiem que és una proposta en positiu, creiem que
és el moment d’apostar per aquest canvi de model turístic, per
diversificar el nostre model turístic i que per tant, esperam tenir
el suport de tots els grups polítics.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. A continuació per a la seva
defensa, passem el torn de paraula a la portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Efectivament, és una iniciativa que
consideram que pot ser positiva per a les nostres illes, que són
riques en oferta, molt més enllà del sol i platja, tenim
gastronomia, cultura, patrimoni, esports. Estam orgullosos de
la nostra terra, del nostre patrimoni i com no, de la nostra
cultura i tradicions i en aquest sentit va aquesta proposta.

El que proposam concretament és establir una sinergia amb
referència al turisme cultural entre diferents administracions per
a un bé comú, és a dir que es coordinin el Govern i els consells
insulars concretament en la difusió de la nostra cultura, del
nostre patrimoni, per atreure un turisme diferent, diferent del
turisme de gatera, diferent d'aquest que tan de mal fa a la
convivència veïnal en determinades zones. Hem de canviar el
model, hem de tenir iniciatives i aquesta és una proposta que
pensam que, a més, va a favor que les nostres illes es coneguin,
es coneguin per a bé i amb respecte per a la nostra cultura i
patrimoni.

Pensam que pot ser d’interès també per a la resta de grups
parlamentaris, als quals demanam el suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Ara correspon el torn al
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Joan
Mas.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016139


TURISME I TREBALL / Núm. 37 / 11 de febrer de 2021 621

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, avui en aquesta comissió veiem
dues proposicions no de llei que estan contraposades, de
models completament diferents, de models que divergeixen. En
el cas que ens ocupa, en aquesta primera, parla de posar en
valor el patrimoni cultural, parla també i sobretot, de posar en
valor l’espai, perquè aquest, el nostre país pot ser molt atractiu
per dur a terme esdeveniments culturals que vagin més enllà de
la població que hi vivim habitualment.

Sabem que la promoció turístic depèn dels consells, és
competència dels consells, i són aquests, d’acord amb el sector,
que han de marcar l’estratègia, però creiem que el Govern ha
d’estar al servei dels consells i al servei del sector per
col·laborar i per ajudar en aquesta estratègia per donar a
conèixer i a aquesta estratègia de promoció del turisme.

Ens hem de prendre molt seriosament la reactivació del
sector turístic, l’hem de prendre i l’hem d’agafar molt
seriosament. Hem passat un any no en blanc, però gairebé, i no
podem, si sanitàriament és possible, no podem passar un altre
any en blanc, per tant, ens hem de prendre molt seriosament la
reactivació del sector.

Però també ens hem de prendre molt seriosament que no
podem tornar al que teníem, als 18 milions de turistes, hem de
reactivar el sector des de la diversificació i hem de reactivar el
sector des d’allargar la temporada en el temps, per allargar la
temporada en el temps i no massificar segons quines zones i
segons quines temporades de l’any, que l’únic que fan és
empobrir els treballadors si empobrir el territori, en definitiva,
empobrir la societat illenca. No ens queda més remei que jugar
fort a turisme cultural, a turisme esportiu i a diversificació del
sector.

Per tant, aquesta iniciativa creiem que va encaminada a
això. Tenim patrimoni, un patrimoni fantàstic, l’ha anomenat la
diputada Sansó, totes les illes tenen coses, algunes coses que
poden ser molt atractives i alhora tenim un país fantàstic per
dur a terme esdeveniments culturals que atreguin gent de tot el
món.

Per tant, aquí va aquesta iniciativa, entenem en positiu i
entenem que ha d’ajudar, des del Govern s’ha d’ajudar i s’ha de
col·laborar amb els consells i el sector per a això, per reactivar
des de la diversificació i des del respecte als treballadors, a les
persones i al territori.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Ara en torn de fixació de
posicions, en primer lloc, té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, presidenta, buenos días. Bueno, desde el Grupo
Parlamentario Popular hacemos una valoración positiva
lógicamente, a la proposición no de ley que presentan los

grupos proponentes. Como decía la Sra. Sansó, sabemos de la
importancia del sector turístico para nuestras islas, pero con la
COVID ha quedado claro que resulta fundamental y no
únicamente para los establecimientos calificados como
turísticos por ley, hoteles y todo lo que pueda haber alrededor
históricamente, sino también para toda la cadena de valor de la
industria turística, proveedores de todo tipo, etc.

Su recuperación y reinicio de la actividad es vital para
nuestra comunidad, dado que vivimos la mayor caída del PIB
de todo el país, somos líderes en paro, hay gente desesperada,
se están constituyendo plataformas e iniciativas para así
poderlo trasladar a los gobernantes para que reaccionen, en este
caso el Govern balear.

Por tanto, bien, valoramos, insisto, positivamente esta
iniciativa, pero parece que sería más prioritario tener en marcha
la recuperación y poder aspirar a poder tener una temporada
mínimamente, trabajar en ese 70% de vacunación necesaria en
junio y paralelamente también establecer ayudas directas para
las empresas, para que precisamente pudieran soportar esta
situación y llegar vivas al verano, para poder seguir
promocionando todo este tipo de producto que ustedes
proponen hoy.

Creemos sinceramente que esa debería ser la prioridad
aunque, insisto: consideramos positivo este impulso al turismo
cultural, como al de otros productos alternativos
diferenciadores, el turismo activo, la gastronomía, cualquier
otro tipo que pueda mejorar y posicionar a nuestro destino.
Pero es que, además, es una línea de trabajo que, como también
se ha dicho, no es nueva, no es nueva en nuestras islas, a lo
largo de diferentes legislaturas y de diferentes colores políticos
siempre se ha ido trabajando en esta línea estratégica con más
o menos éxitos.

Como bien decía, los SET, estos segmentos estratégicos
turísticos que gestiona la AETIB, bueno pues albergan..., uno
específico de cultura, al que están adheridos miembros de las
diferentes islas que, bueno, que se supone que ya se está
trabajando en todo esto, provenientes -he de decirlo- de los
antiguos clubs de producto que se crearon en la legislatura
2011-2015 del Partido Popular.

He de decir que no se han incrementado, por lo que he
visto, muchas empresas y asociaciones adheridas en seis años,
con lo cual entiendo que esta PNL podría ir dirigida a
implementar y trabajar en todo lo que no se ha venido haciendo
durante seis años de impulsar el turismo cultural.

Entiendo que corresponde a la AETIB llevar a cabo esta
implementación de los SET, trabajar con los consejos insulares
y seguir los objetivos que se proponen en esta PNL que,
insistimos, es positiva, pero que entendemos que es un trabajo
ordinario de la AETIB que debería estar haciendo intensamente
desde el minuto cero en este caso de su legislatura, ¿no?

Otro tema que quisiera puntualizar es que hablan de esta
iniciativa como un contrapunto a la propuesta que viene a
continuación, que es de cruceros o como un contrapunto al
turismo de sol y playa, yo creo que eso es un error y ustedes
juegan a confundir a la gente. No se puede sustituir el turismo
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de sol y playa por el turismo cultural, y lo saben. Y el turismo
de sol y playa no es turismo de gatera, y lo saben, y juegan a
confundir turismo de gatera con turismo de sol y playa, y es
una grave irresponsabilidad, es una grave irresponsabilidad que
no deberían de impulsar.

Por tanto, he de decir que consideramos que tanto el
turismo cultural como el turismo de cruceros como cualquier
otro son ámbitos que están destinados a convivir y a trabajar
conjuntamente para implementarse mutuamente y crecer juntos,
con calidad, con todos los criterios de sostenibilidad
necesarios, con las nuevas normalidades, la nueva normalidad
que nos viene en el futuro, aprovechando estas oportunidades
dramáticas para incorporar nuevos sistemas de trabajo,
digitalización, concienciación, responsabilidad de todos los
actores, por supuesto, pero sin criminalizar, sin aprovechar esta
oportunidad dramática para criminalizar un turismo que lo que
está haciendo ahora es... lo que tenemos que hacer ahora es
recuperar urgentemente, porque de ahí dependen familias,
dependen personas, dependen empresas y depende el futuro de
Baleares y, paralelamente, trabajar en su mejora de la calidad
y su mejora de planteamientos y sobre todo entender que no
son excluyentes ningún tipo ni ningún producto, porque si no
estaríamos equivocados.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Cabrera. Correspon ara el torn al
Grup Parlamentari Ciudadanos, passem la paraula al seu
portaveu, el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Des del Grup Parlamentari Ciutadans
votarem a favor d’aquesta proposició no de llei que han
presentat els tres grups parlamentaris que donen suport al
Govern.

Ara bé, faré determinades puntualitzacions. Des del Grup
Parlamentari Ciutadans considerem que s’ha d’evitar que
només hi hagi una cultura, que és la cultura que interessa
ideològicament als partits que donen suport al Govern, hem de
lluitar, i des del Grup Parlamentari Ciutadans lluitarem perquè
hi hagi autèntica llibertat cultural, que es pugui expressar la
cultura en totes les llengües que sigui en funció de l’artista que
les expressa i que es pugui fer qualsevol tipus d’activitat
cultural a les nostres illes. No volem que això sigui un reducte
només de determinat tipus de cultura.

I un altre aspecte, el sector de l’oci cultural privat. Es tracte
d’un sector molt, però molt castigat per la crisi de la pandèmia
originada per la COVID-19, que pràcticament ha estat un any
amb els seus establiments tancats, que no han pogut fer
concerts, espectacles i que en determinats... espectacles que sí
varen poder fer no varen poder servir begudes, que era un
complement econòmic molt important en els seus espectacles,
i que és un sector que requereix d’ajudes immediates per poder
sobreviure, per poder reobrir quan s’iniciï l’activitat de nou.

En aquest temps, que a més a més no han tingut ajudes, una
iniciativa que ve del sector és que quan es facin actes públics,
que habitualment el Govern utilitza edificis públics, idò que
també s’utilitzin de tant en tant alguns espais privats per fer
actes i que els seus espais puguin tenir un determinat
rendiment.

També, contestant i aprofundint en el que ha dit la diputada
del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Cabrera, sobre la
diferència entre les dues PNL que tractem, que avui és aquesta
d’oci cultural, i després tractarem la del turisme de creuers,
evidentment -evidentment- i qui no ho vulgui veure és que no...
no, no coneix aquestes illes, el turisme cultural i el turisme de
creuers van lligats -van lligats-, i tots sabem el cas de Son
Amar, que fa unes setmanes ha declarat que tancava
definitivament aquest any, que es nodria precisament...
precisament Son Amar es nodria d’usuaris que venien dels
creuers que venien a les nostres illes a fer visites i es nodria de
turistes que ens vénen a visitar.

Ara, parlam dels tipus de cultura que vostès consideren...
ideològicament si interessen i no interessen, però que la cultura
evidentment està lligada amb el turisme, evidentment, això està
claríssim.

I finalment, també aprofundint en el tema de la cultura que
interessa, i els ho dic perquè tenc fills adolescents i tots els
joves ara actualment tenen molt d’interès i és un moviment que
trobo interessant cultural, és el moviment del freestyle,
d’aquests tornejos entre rapers de diferents comunitats i que té
molt d’èxit en xarxes socials, això és una cosa que per ventura
podríem incorporar a la llista cultural de les nostres illes, però
ens despertem avui amb la notícia que surt a El Mundo que diu:
“Armengol ficha a un rapero independentista” -per favor-
“para formar en hip-hop catalán a los profesores de Baleares.
El economista marxista y exmilitante de la CUP” -no diré el
nom- “exporta a Baleares un proyecto educativo para
fomentar la conciencia crítica en la juventud y enseñar a los
docentes... flow”.

Bé, sense estar en contra que els adolescents entrin en
aquest món de la cultura a través del rap o d’aquest moviment
cultural del freestyle, evidentment ja demostra que el Govern
està interessat a orientar ideològicament un procés cultural el
qual hauria de tenir absoluta llibertat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Es el turno ahora y
pasamos la palabra al portavoz del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, el Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Evidentemente, cuando
hay una proposición no de ley donde se dice textualmente
“promocionar el turismo cultural”, pues claro, nuestro voto será
favorable, aunque nos llame la atención que provenga de los
partidos, los partidos de izquierdas, que han arruinado el
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turismo en Baleares, no por el virus, sino por la nefasta gestión
de esta pandemia.

Y me gustaría hacer dos puntualizaciones respecto al tema
cultural, la cultura es plural, es diversa y debería ser libre;
cuando la palabra “cultura” viene de las propuestas de la
izquierda, a uno ya le saltan todas las alarmas porque,
precisamente, “plural, libre y abierta”, la cultura en manos de
la izquierda y sobre todo de un partido como MÉS, pues brilla
por su ausencia. Evidentemente, a nosotros nos gustaría que esa
promoción cultural abarcara todas las manifestaciones
culturales, fuese quien fuese quien las propusiera y fuera cual
fuera la lengua que utilizaran, desde luego. Cosa que ponemos
en duda, viniendo de estos proponentes. 

Por otra parte, evidentemente, no sacaremos adelante el
turismo -que es nuestro pilar fundamental y que da riqueza y
bienestar a estas islas- solo con el turismo cultural, lo digo por
las referencias a la siguiente proposición no de ley, en favor de
los cruceros, que son fundamentales para el desarrollo de
Baleares, turísticamente hablando y económicamente hablando.
Eso es algo que tampoco entienden ustedes, señores de la
izquierda, con especial referencia al representante de MÉS, que
ha hecho una especial referencia a que “o una cosa o la otra”,
y eso es absolutamente imposible, las dos deben
complementarse y deben ir juntas. 

Por tanto, nosotros votaremos a favor de esta PNL y
esperemos que se lleve a cabo por parte del Gobierno ya que,
quienes las presentan son los mismos, y que se dediquen a lo
importante, sobre todo, con la que está cayendo, y no contratar
a raperos amigos de Otegi, con la que está cayendo, encima,
para enseñar a los profesores en el mundo educativo, que creo
que es lo que menos necesitan estas islas. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Campos. Passem ara el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Bé, el
Grup Parlamentari El Pi donarà suport a aquesta iniciativa.

És evident que a les Illes Balears des de fa molts d’anys -ho
deia una portaveu abans- s’intenta diversificar el producte
turístic i, en aquesta diversificació del producte turístic,
s’intenta donar potència i crear valor al voltant de la cultura
existent i el patrimoni existent a les Illes Balears i, per tant, des
d’aquest punt de vista, lògicament, estam d’acord que es
continuï fent feina.

El que passa és que he de coincidir amb molts de portaveus
que això no és incompatible amb el sol i platja, el turisme de
sol i platja continua sent el principal producte turístic de les
Illes Balears, no només ho continua sent, ho ha de continuar
sent i volem que ho continuï sent. Perquè és evident que és el
turisme, el producte turístic amb més capacitat d’atracció a les

Illes Balears i, per tant, amb més capacitat de generació de
riquesa a les Illes Balear. La qual cosa -ens sap greu dir-ho al
portaveu del Grup Parlamentari MÉS- no és incompatible ni
està contraposat amb altres productes turístics. Jo, aquesta
contraposició que vostès creuen és el que ens genera
preocupació, ens genera molta preocupació, perquè no és una
cosa o l’altra, com bé s’ha dit, nosaltres pensam que tot ha de
convergir i que tot ha d’intentar crear sinergies perquè les Illes
Balears evidentment tenguin un turisme de més qualitat i que
duri més temps en els mesos de l’any, per tant, més
desestacionalitzat. 

Dit això, també volem dir que ens crida l’atenció que quan
els grups parlamentaris de l’oposició presenten una iniciativa
en matèria de promoció, de vegades, els grups de la majoria la
voten en contra perquè ens diuen que no tenen competència,
que la competència és dels consells insulars. I resulta que
vostès ens presenten una iniciativa de promoció turística, que
és competència dels consells insulars, a mi això em crida
l’atenció. Però, és clar, ja està bé, perquè vostès cerquen
qualsevol argument per votar en contra de les iniciatives de
l’oposició però després no s’apliquen la coherència a les seves
iniciatives. 

“No podem tornar als 18 milions, el turisme ens
empobreix”, és un discurs, sincerament, que amb la situació
que patim, realment s’hauria de revisar. Jo ja sé que això a
l’amic Joan Mas no li agrada, però, és clar, quan diu “no
podem tornar als 18 milions”, jo em deman, idò a què podem
tornar? Això és un tema molt important, i ja li vaig dir a una
altra intervenció, que és un mal plantejament el quantitatiu dels
turistes, en el sentit que hauríem de parlar d’”estades” i no de
“visitants”, perquè ja li vaig explicar que de cada vegada més
tots els turistes del món tendeixen a estar manco temps, per
tant, a fer estades més curtes allà on fan turisme; si abans
venien dues setmanes, tres setmanes, ara venen molt menys
temps. Per tant, amb més nombre de turistes no vol dir que
tenguem més ocupacions i més estades. Per tant, és un tema
més complex que aquest eslògan que de vegades amollen. I, en
tot cas, ja dic, el que hem de fer és recuperar el turisme. 

I vull fer una darrera acotació. El tema de la massificació,
és clar, jo els escolt i sembla que només massifica el “sol i
platja”, la qual cosa és totalment incerta, perquè hi ha moltes
destinacions en el món, de turisme cultural, Venècia, per posar
un exemple, París, moltes, molt lligades al turisme cultural en
què hi ha massificació i que hi ha problemes. Però és que a les
Illes Balears això ens passa relativament, per exemple, ens
passa amb els espais naturals, que un gran allau de visitants en
determinats espais culturals posa en risc el valor natural
d’aquell espai.

Per tant, està molt bé que diversifiquem i tots direm “no, el
senderisme també l’hem de promocionar”, és clar que sí, però,
de vegades, no només hi ha massificació en el “sol i platja”, pot
haver-hi massificació al Castell de Bellver, por haver-hi
massificació a la Seu, pot haver-hi massificació a la Serra de
Tramuntana, pot haver-hi massificació de moltes coses, no
només a les platges. 

Per tant, és un equilibri, el nostre discurs és que és un
equilibri i hem de trobar l’equilibri. I l’equilibri no passa,
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evidentment, per eliminar el turisme de “sol i platja”, sinó per
intentar complementar-ho amb altres atractius, que evidentment
un d’ells és la cultura i, per això, votarem a favor de la
iniciativa. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara, per últim, passem el torn de
paraula a la portaveu del Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres estem a favor d’aquesta
proposta, perquè pensam que les Illes Balears són molt més que
el “sol i platja”, i dir açò no és negar ni rebutjar res,
simplement dir que és més cosa. 

És cert que existeixen diferents definicions de turisme
cultural però podem parlar que és el moviment de persones per
motivacions estrictament culturals. Estam d’acord amb aquesta
proposta, sempre i quan, tal i com diu al final de l’exposició de
motius, serveixi per diversificar l’oferta i l’economia, i també
per desestacionalitzar. Pot ajudar a diversificar l’economia
perquè, com s’indica al segon punt, promocionar
esdeveniments culturals té com a derivada donar suport a la
indústria cultural pròpia, local.

Però no n’hi ha prou, hem de ser més imaginatius i tenir
més autoestima. Les nostres illes tenen potencial més enllà del
turisme, i el camí és llarg, és cert, però a qualque moment ens
hi haurem de posar. Qui pensi que el turisme serà el mateix un
cop haguem passat aquest malson està molt equivocat perquè
res no serà igual.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara, en torn de contradiccions, en
primer lloc, té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, vull agrair el
suport de tots els grups polítics i als portaveus que han
intervingut, i bé, contestaré concretament ara al Partit Popular. 

Vull dir que l’AETIB treballa amb tots els segments
estratègics i es reuneix amb moltíssims empresaris, moltíssims,
de tots els sectors, i també del sector de la cultura, perquè vostè
ha volgut insinuar com si amb el sector de la cultura no es
reunissin, sí, es reuneixen amb moltíssims i amb tots els
sectors, però és vera que hi ha qualque sector que necessita més
impuls que uns altres, per la seva idiosincràsia o per la seva
diversitat. Per tant, el sector cultural, nosaltres consideram, el
sector estratègic cultural, consideram que pot ser és el que més
necessita aquest impuls que tenen els altres i el que costa més
arrancar a aquest sector.

I ara contestaré en general, perquè tots els grups, la majoria
de grups de l’oposició han fet menció dels aspectes que ara
comentaré. 

Per part del Grup Parlamentari Socialista no plantejam en
aquesta proposició no de llei, ni a cap altra, substituir el
producte “sol i platja” per altres productes, el que volem és
proposar i promocionar i oferir els diferents productes existents
de les nostres illes, que són moltíssims. Per tant, no diem de
substituir, sinó de complementar. El “sol i platja” es ven tot sol,
per tant, el que s’ha de fer és donar impuls a altres sectors, com
el cultural, que no es promociona tot sol i que té una riquesa
increïble per poder donar a conèixer a moltíssims visitants o
potencials visitants.

El patrimoni i la cultura és el que tenim, és la nostra cultura
i és el nostre patrimoni, això no vol dir que no siguin
compatibles amb altres manifestacions culturals, com ha
proposat, crec que és el portaveu de Ciudadanos i el portaveu
de VOX han proposat mesures concretes o altres mesures
concretes, que es pensen que aquesta proposta va dirigida
només al ball de bot, als nostres gegants, a les nostres
tradicions i a res més. No, aquesta proposta va dirigida a la
cultura en general. Si vostès volen fer qualque proposta per
promocionar cultures o manifestacions culturals concretes,
doncs, facin-la, tenen tot el dret de fer-la i llavors ja cerquin el
suport que necessiten, però aquesta va dirigida a la cultura en
general.

Cultura en general vol dir la nostra cultura, la cultura que
ens ve dels nostres avantpassats, el patrimoni que ens ve heretat
dels nostres avantpassats, però també la cultura nova a les
modalitats que es generen de concerts, de teatre, el Teatre
Principal -que és el que conec més-, el Teatre Principal de
Palma té una oferta cultural impressionant, per tant, també és
una mesura de fer cultura i de promocionar la cultura. Per tant,
no ens centram amb aquesta proposat en la nostra cultura
tradicional, sinó també en totes les modalitats culturals. 

Crec que també han dit que nosaltres, els nostres partits o
els partits que governam, hem arruïnat el turisme. El turisme no
l’hem arruïnat nosaltres, senyors de la dreta, el turisme s’ha
arruïnat i tota l’economia de tot el món està en un moment
baixíssim i en una situació molt preocupant a causa d’una
pandèmia mundial, que és la COVID-19, i que ha fet que la
gent no viatgi; la gent, a part que hi ha països que no deixen
viatjar per mesures de seguretat sanitària i països que no deixen
venir turistes, també per qüestions sanitàries, per tant, no hi ha
un flux de turisme per mor de qüestions sanitàries i de perill, de
la seguretat de les persones. Per tant, si la gent no viatja no hi
ha turisme, no és culpa d’aquest govern ni culpa del govern de
França ni culpa del govern d’Itàlia, és culpa..., ni culpa del
govern fins i tot americà, simplement hi ha una pandèmia i la
gent no viatja. Per tant, el turisme està en negatiu no, més que
negatiu.

Per tant, res més, dir aquestes consideracions i agrair el
suport. 

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Passem el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Amb l’argumentació dels grups de
l’oposició estic convençuda que hem encertat de ple amb
aquesta iniciativa per poder visualitzar les diferències i
contradiccions que hi ha als grups representats a aquest
parlament.

Vegem. Sobre el turisme de sol i platja, una cosa és el sol
i platja, una altra cosa és el turisme de gatera, però no ho hem
de fiar tot al sol i platja, perquè, si no, no..., crec que les dretes
no s’han assabentat que hi ha una cosa que es diu canvi
climàtic. Els darrers anys hem vist com el sud del Regne Unit,
Brayton, Bournemouth, i tota una sèrie d’altres zones
costaneres tenien les platges plenes de gom a gom. Hi ha
moltes qüestions que intervenen en el sol i platja i no ens
podem quedar només amb aquest tipus de turisme, hem de
diversificar i d’aquí la proposta.

En relació amb la cultura, la intervenció de Ciutadans crec
que s’ha de contextualitzar que es troben en campanya electoral
a Catalunya perquè és que, si no, no s’entén com parlant de les
qüestions que parlam avui han anat a pegar a la llengua i han
anat a pegar als rapers, que em sembla un tema molt
interessant, ja m’hagués estranyat que traguessin el combat de
glosadors, que són com a més tradicionals nostres, però em va
molt bé que hagi parlat del rap. 

El primer que han de fer és que els creadors no s’han de
ficar a la presó i s’ha de respectar la llibertat d’expressió.
Nosaltres acabam de presentar un projecte de llei en aquest
sentit al Congrés dels Diputats. Si volem que hi hagi creació, hi
ha d’haver llibertat d’expressió, una cosa va de la mà de l’altra.

En relació amb el que ha comentat del tancament de Son
Amar, crec que és una molt mala notícia per a l’illa de
Mallorca, evidentment, qualsevol tancament d’una empresa és
una mala notícia, que ho fiqui i ho mescli amb creuers i amb
turisme cultural, crec que vostè no sap molt bé quina era
l’oferta que es feia allà, però bé. Aquesta és la meva visió.

En relació amb El Pi, s’ha queixat que es vota en contra
d’iniciatives de promoció econòmica, no, votam en contra
d’iniciatives exclusivament..., que van exclusivament
orientades al Govern balear en relació amb promoció
econòmica. I aquí del que parlam és d’establir sinergies
positives de col·laboració entre diferents administracions.
Evidentment les competències estan transferides als consells
insulars i aquí és el que diem, que Govern i consells facin feina
de la mà i que, per això, es pugui arribar a assolir millors els
objectius plantejats.

I ja per acabar, molt d’acord amb l’exposició que ha fet la
Sra. Font.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Passem ara el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Serem ràpids, només un parell de
coses, és a dir, si no es poden contractar per part de les
administracions públiques artistes segons la seva afiliació
política, estaríem ben arreglats, perquè..., o segons les amistats
que tenguin, estaríem ben arreglats, perquè resultarà que no et
pots pronunciar políticament si vols fer feina per a
l’administració pública? No, això no va així. Això va que es
presenta un projecte, s’accepta el projecte i es tira endavant,
l’afiliació política de qui du a terme el projecte o de qui du a
terme aquella feina no es pot posar en qüestió quan contractes
algú.

És clar, aquí després ja posam en qüestió la llibertat
d’expressió, etc. No hi entrarem, només és perquè hem de tenir
clares quines són les prioritats i quin és l’objectiu de qualsevol
artista o de qualsevol projecte artístic, i que no podem censurar
les afiliacions polítiques o les ideologies polítiques de les
persones que plantegen aquestes feines.

Quant al turisme, jo ja entenc que el fàcil, el fàcil és dir que
hem de tornar, com més aviat millor, al que teníem el 2019 o el
2018, això és el fàcil, i com més aviat millor: venga, ja, ja! No,
vegem, el difícil és el plantejament que fem nosaltres. És
veritat, és un eslògan, no podem tornar als 18 milions de
turistes, Sr. Melià, sí, però és que el turisme massificat, així
com hem tengut aquí, és al que no..., o nosaltres entenem que
no és bo que tornem.

I sí, ens empobreix, miri les xifres de les darreres dècades,
com més turistes..., parlam de les darreres dècades que és quan
més massificació hi ha hagut i és quan més problemes per mor
d’aquesta massificació hem tengut, com més turistes han vengut
més baixos han estat els sous de la gent que treballa en el món
del turisme. Per tant, més pobres hem estat globalment la gent
de les Illes Balears.

És cert, no volem canviar una cosa per l’altra, això està
claríssim, no podem canviar una cosa per l’altra, ni volem. El
sol i platja existeix, existeix i, a més, forma part de la riquesa
d’aquest país; ara, no ho podem fiar tot a això, hem d’intentar
obrir el cap i intentar cercar altres fórmules de fer arribar gent
aquí sense que generi problemes de massificació. 

I és el que deia, Sr. Melià, és veritat, quan una cosa..., és a
dir, el Castell de Bellver també pot ser un problema de..., també
hi pot haver un problema de massificació, també hi pot haver
un problema de massificació com hi ha o com hi ha hagut a la
Serra de Tramuntana. Per això, hem d’allargar en el temps les
campanyes i hem de fer feina coordinament amb el sector i els
consells insulars perquè la massificació sigui la mínima
possible o no hi hagi massificació a cap espai, perquè deteriora
la imatge i deteriora els espais. 
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D’aquí aquesta proposta, no li donin tantes voltes, d’aquí
aquesta proposta. Tots hi estam d’acord? Idò, hi votam a favor
i no li donem tantes voltes perquè, al final, qui du a terme la
feina és el sector i són els consells i són els gestors del tema.
Per tant, endavant amb la proposta i facem que les coses, quan
es recuperin, siguin millors per a tots i la riquesa sigui repartida
entre tots.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Mas. Tocaria passar a la votació, però,
si ningú no em contradiu, crec que queda aprovada per
unanimitat la Proposició no de llei RGE núm. 16139/20,
relativa a promoció cultural.

2) Proposició no de llei RGE núm. 17712/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a posada en marxa de protocols de
COVID-19 per rebre amb garanties sanitàries el trànsit
marítim i els creuers en particular.

Passem al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
17712/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a posada en marxa de
protocols de COVID-19 per a rebre amb garanties sanitàries el
trànsit marítim, i els creuers en particular.

Té la paraula, per a la seva defensa, la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, presidenta, buenos días, otra vez. Bueno, hemos
presentado esta PNL en el mes de diciembre pasado con la
intención de llevar al ánimo del Govern balear la necesidad de
prepararse para la vuelta del turismo de cruceros, como y en el
momento en el que sanitariamente sea viable. Y es importante
dejar claro que nuestra propuesta no pide reapertura
indiscriminada de los puertos y la llegada masiva de cruceros,
no me gustaría que nadie se confundiera o yo no fuera capaz de
explicarme.

Lo que pretendemos -como decía- es instar al Govern para
que se prepare, de la misma manera que se ha pedido, y todo el
mundo pide, por ejemplo, que el Govern se prepare para
cuando vengan las vacunas y puedan administrarlas, rápida y
controladamente. Por ello, es necesario contar -volvemos a los
cruceros-, con un marco sanitario claro para poder operar
independientemente de cuándo se reanude el tráfico de
cruceros. Hoy no hay un marco al que atenerse y eso es falta de
voluntad política del Govern. 

Hemos de recordar que, efectivamente, el Gobierno central
cerró los puertos a la actividad de los cruceros, cosa que
todavía mantiene por lo que, evidentemente, las navieras han
ido cancelando lo programado en los puertos de Baleares, con
especial incidencia en Palma, respecto a los cruceros y rutas
por el Mediterráneo, que sí se han reiniciado ya en países como
Italia, Malta o Grecia, de la misma manera que se han retomado
en Alemania o Noruega.

Y si bien es cierto que en caso de Italia, por ejemplo, la
tercera ola paró la actividad de cruceros, también es cierto que
hace quince días que han vuelto a recuperar la operativa; de ahí
la importancia -insisto- de tener un marco sanitario claro, unos
protocolos COVID, como pedimos en nuestro primer punto, en
base a los que trabajar y poder activar o desactivar las
operativas. 

La prohibición citada, nacional, afecta a cruceros
internacionales pero no a los cruceros entre puertos nacionales,
que requiere de una autorización especial. De hecho, el
Gobierno de Canarias trabajó en esta línea, intensificó los
contactos con navieras para poder iniciar la actividad en las
condiciones que el Gobierno establecía y, de hecho, el pasado
mes de octubre Canarias empezó los cruceros interislas, con
pasajeros alemanes, entre otros, llegados en avión, con PCR
hecha y todas las medidas de seguridad; medidas que emanan
de la Unión Europea, que ya emitió a principios del mes de
julio las directrices sanitarias reguladoras y recomendaciones
de cómo ha de ser el turismo de cruceros, que en algunos países
ya han sido transpuestas como normativa local, autorizando,
bajo el estricto cumplimiento de esas directrices, el tráfico de
cruceros internacionales. Pero en España todavía no se ha
hecho, Italia y Grecia, por ejemplo, sí, en España sigue sin
haber voluntad política de recuperar los cruceros.

Por eso, en nuestro punto 2 instamos al Govern balear a
trabajar conjuntamente con el Gobierno central, a corto, medio
y largo plazo, en una estrategia gradual de reapertura de
Baleares a las rutas internacionales, con todas las garantías y
cumplimiento de los protocolos sanitarios y evitar, así, quedar
fuera de las rutas del Mediterráneo. Y, de manera que, a partir
del trabajo conjunto de las administraciones y el sector turístico
de cruceros se establezcan corredores seguros marítimos, tal
como lo solicitamos en el punto 3 y tal como se hace, por
ejemplo, con los corredores seguros aéreos.

Y, finalmente, en nuestro punto 4, y de acuerdo con el
sector, consideramos que sería muy positivo que el Govern
estudiara, conjuntamente con todas las administraciones
implicadas y el sector, la posibilidad de efectuar cruceros
interislas en el archipiélago, o buscando la connivencia con
otras comunidades autónomas, que también quisieran entrar,
como Andalucía, Murcia, Valencia o cualquier otra, a modo de
prueba piloto y poder también, así, testar los protocolos. 

Y también creemos que es muy importante que,
paralelamente a la preparación para la llegada de cruceros,
como no puede ser de otra manera, se trabaje en la gestión y
ordenación de llegadas de los mismos de cara al futuro.

Para terminar, decir que todos tenemos claro que Baleares
es el territorio más dañado por la COVID, la mayor caída del
PIB, líderes en paro, por lo que la reactivación esta que hemos
estado hablando hasta ahora de la economía y el turismo se ha
de abordar ya, y no es una opción, es un deber que tenemos con
los ciudadanos, y ha de hacerse con todas las garantías
sanitarias para ello, hay que prepararse porque nuestros
competidores ya están en funcionamiento.

Y la preocupación que tiene el Sr. Mas, de si volvemos a
2019, los grados de... No se preocupe, no llegaremos, esto es
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una cosa que..., grave y para largo. Es decir, lo que no se puede
pretender es tener turismo sin turistas.

Dicho esto, si ustedes realmente consideran que no han
arruinado el turismo y quieren reactivar pues les invitamos a
votar a favor de nuestra propuesta, que es totalmente en
positivo y totalmente ajustada a las exigencias sanitarias. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sra. Cabrera. Començam ara ja el torn de
fixació de posicions. En primer lloc, té la paraula la portaveu
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. La veritat és que he quedat astorada
amb una de les darreres frases de la portaveu del Partit Popular,
si no l’he anotada malament, ha dit: “si ustedes realmente
consideran que no han arruinado el turismo”. Jo crec que, miri,
moltes coses farem malament però ni el coronavirus 19 l’hem
fet nosaltres, ni l’hem difós nosaltres, ni ens poden atribuir que
la crisi, no només turística, sinó de tota la indústria i a nivell
global, derivada d’una pandèmia, sigui responsabilitat ni
d’aquest govern ni dels grups que hi som. A mi em sap molt de
greu. 

Miri, en relació amb els creuers. Que és un tipus de
turisme..., i està clar, vull dir, també igual que vostè ha deixat
clara, s’ha posat benes a les ferides a l’inici de la intervenció,
nosaltres estam d’acord que hi hagi aquest turisme, però de
manera sostenible, evitant les aglomeracions..., vull dir, tenim
un model radicalment diferent del seu, radicalment diferent del
seu.

Ara bé, la competència i la regulació d’aquest tipus de
turisme, en aquests moments, i és perquè està aturat, depèn del
Govern de l’Estat, no és una competència autonòmica en cap
cas. Ara bé, que, una vegada des del Govern, de manera
coordinada amb totes les comunitats autònomes -fins i tot amb
les que vostès governen, evidentment, faltaria més- es determini
en aquest pla de desescalada què es pot fer i com s’ha de fer, no
es preocupi que estam ben segurs que, des d’aquí, es posaran
en marxa tots els plans, evidentment, així com s’han posat en
marxa altre tipus de qüestions i s’han adaptat a les comunitats
autònomes. 

El que no hem de fer és passar l’arada davant el bou, i tenir
una actitud irresponsable de començar a fer plans i plans i
plans, sense saber a què ens hem d’atendre, ni com i destinar
uns recursos que, en aquests moments, destinam a altres
qüestions prioritàries de gestió de la pandèmia. 

En aquest sentit, em sap molt de greu, no li podem donar
suport a la seva iniciativa en el dia d’avui, hem de pensar més
endavant realment saber a què atendre’ns per part del Govern
central, en aquest sentit -ja li dic- des del nostre grup, no veiem
la seva iniciativa. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Martín. A continuació, passem el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr.
Marc Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. Anunciar que nosaltres sí que votarem
a favor dels quatre punts de la proposició no de llei presentada
pel Grup Parlamentari Popular. 

I que, a més a més, considerem que és molt adient i molt
necessari que tothom es pronunciï clarament -des del Parlament
de les Illes Balears-, a favor d’un turisme de creuers,
evidentment regulat, evidentment sostenible, evidentment
ajustat a les mesures sanitàries que exigeix o la comunitat
europea o el mateix Govern d’Espanya, de forma que sigui
segur, però que, evidentment, i és que em sorprèn que no es
vegi així, evidentment és un turisme que genera riquesa a les
nostres illes, si no que diguin-ho a les desenes de comerciants
que tenen els seus comerços a Palma o a Alcúdia, en què
pràcticament la seva facturació té un percentatge
importantíssim dels creueristes que ens visiten, parlin amb..., i
abans havíem parlat de cultura i de patrimoni de les Illes
Balears, Coves del Drac..., moltes activitats, tant culturals com
del nostre patrimoni es veuen enriquides per aquest turisme de
creuers que aprofiten, aquests creueristes, l’estada a Palma per
visitar els nostre patrimoni cultural, artístic i natural. 

Sobre el tema de les competències, és cert, és cert que la
competència és de l’Estat, però gestionar els fluxos dels nostres
visitants que venen amb creuer és competència nostra, és
competència de la nostra comunitat.

I, això que no s’han de fer els plans abans de saber com
gestionarem els creuers, com que no? I tant! És que és ara!, és
que jo no ho entenc!, és que jo venc de l’empresa privada i és
que estic al·lucinat del que arribes a sentir en aquest parlament
i les incoherències; és ara que hem de gestionar què farem quan
vinguin dos o tres creuers, com ho gestionarem, com farem que
tot el flux de visitants no generi massificació, farem rutes,
farem corredors, dintre de Palma, ara en el Passeig Marítim es
fan obres, com gestionarem tot això! Quina alegria, quina
alegria ser polític i esperar al darrer moment i després..., ja
veurem què fem! Això, això no es fa així, com a mínim, unes
polítiques responsables de gestió d’una comunitat, no és així
com es fan.

Sabem que, tard o d’hora -bé, esperem que tard o d’hora-
els creuers tornin a les nostres illes, esperem i desitgem. I
desitgem que el Govern central prengui les mesures perquè
sigui d’una manera segura, i quan això arribi el que no podem
fer és, al dia següent, començar a pensar què farem amb els
visitants que ens venen a veure i tornarem a tenir Palma
col·lapsada i una imatge molt negativa de la nostra ciutat. I això
és el que hem d’evitar i ho hem d’evitar ara.

Bé, moltes gràcies, ja he anunciat que votaríem a favor.
Gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Marc Pérez-Ribas. Passem el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, al Sr. Joan
Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Bé, massa bé, perquè al cap i a la fi
aquí tothom fa feina per qui fa feina i bé, massa bé, però, vostès
creuen que podem reiniciar l’activitat seriosament? Ho diuen
seriosament? És a dir, vostès pretenen que en breu arribin
vaixells, creuers, al port de Palma i comparegui gent i hi
hagi...? És que estam en plena pandèmia, en plena onada.
Sanitàriament, hem estat obligats a tancar la restauració, a
tancar..., hem buidat..., és a dir, no hi ha activitat, a les deu hem
de ser tots a casa... Seriosament? Tenim els hospitals carregats
de gent, és a dir, seriosament vostès plantegen la reobertura
dels creuers de veres? En qüestió... en breu?

És a dir, sí, quan es pugui, han de tornar venir creuers, sí,
però no en breu; és a dir, vostès plantegen...

(Remor de veus)

..., vostès plantegen -ja!, bé, tothom fa feina per a qui fa feina,
ja està...-

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Senyors diputats, per favor, respectin el portaveu que parla.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. I, quant al plantejament que fan, i això
ja ho he dit a la primera, parlam de models, volem que hi torni
a haver creuers, sí, forma part de la dinàmica turística mundial,
que hi hagi creuers. Volem tornar al que hi havia abans de la
pandèmia? Nosaltres, entenem que no, que la qualitat de vida
de les persones que viuen a Palma està per sobre i, com que
també depèn de la quantitat de gent que circuli pel carrer, no
volem que Palma es torni a convertir, com va ser abans de la
pandèmia- en un parc d’atraccions. 

I, Sr. Pérez-Ribas, no abusi de la paraula “sostenible”,
abusam de la paraula “sostenible”; quan parlam de sostenibilitat
no parlam només de medi ambient, parlam de moltes altres
coses, hi ha molts de paràmetres per valorar la sostenibilitat...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -per favor, Sr. Pérez-Ribas, jo no he obert la boca, quan
vostè ha parlat-, sostenibilitat, parlam també de qualitat de
vida, parlam també d’economia, parlam de repartiment de
riquesa, parlam de moltes coses, i de vegades, tots, abusam de
segons quins termes, no abusem del terme “sostenibilitat” quan
parlam que arribin milions de persones en creuer, perquè el fet,
just el fet, deixa de ser sostenible. Per tant, posem les coses en
la seva justa mesura. 

Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta,
creiem que hi ha d’haver un replantejament real de la situació
dels creuers, ho crèiem a principi de legislatura i ho seguim
creient ara, i creiem que no ens hem de capficar en això si no
repensar -torn a dir, va començar la passada legislatura, aquest
repensament-, repensar el model que volem i, tornar als turistes
que arribaven en creuer abans de la pandèmia empobreix la
qualitat de vida de la gent de Palma. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mas. A continuació, passem el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, Sr.
Jorge Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sra. Presidenta. El representante de MÉS incide en
decir que empobrece Baleares la reactivación del turismo,
incluso le parece una auténtica barbaridad intentar llegar a las
cifras anteriores, ¡con la que está cayendo! ¡Con la miseria que
se ha generado! Porque ha caído nuestra principal industria y
ustedes, los de MÉS, siguen diciendo que esto es malísimo y
que hay que evitarlo. Yo, de verdad, que es algo asombroso, es
algo increíble.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Puede decirlo en el micro, si quiere, lo que acaba de decir,
Sr. Mas. Puede decirlo... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., es que no le oigo. Por eso le he dicho que... Ya, bien,
¡tranquilícese!

Mire, lo que es asombroso es que ustedes estén gobernando
con esta gestión. Por eso, cuando el Sr. Pérez-Ribas de
Ciudadanos se asombra y traslada su asombro en su
intervención, yo le digo que ya tenemos que estar curados de
espantos, porque evidentemente los señores de la izquierda han
arruinado las islas Baleares, no ha sido el virus que nos ha
colocado a la cola de Europa en ruina económica. España
encabeza la ruina económica del mundo y Baleares está al
frente de todo ello. Y, que yo sepa, la pandemia es mundial, y
eso ha sido por su gestión, una nefasta gestión, que han hecho
de esta crisis sanitaria, y ustedes son los responsables de todo
esto.

Pero es que, evidentemente, escuchando intervenciones,
como la del Sr. Mas, de MÉS, pues no sorprende, porque
ustedes ya tenían fijación contra los cruceros, por ejemplo, y
contra el turismo, antes de la pandemia. Yo me acuerdo, de las
manifestaciones de “el turismo mata Mallorca”. Porque se ve
que ustedes están a gusto entre la miseria y la ruina de todos.
Entonces es asombroso tener que escuchar estas intervenciones,
la verdad.

Nosotros, evidentemente, apoyaremos esta propuesta
porque creemos que, desde luego, habría que empezar a
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prepararse para que el turismo de cruceros llegue, un turismo
que es muy importante no solo para la promoción exterior de
Baleares, sino para la cantidad de gente que vive gracias a los
turistas de crucero que nos visitan; que tendrían que hacer un
repaso de la cantidad de negocios, comercios, que han cerrado
porque los cruceros han dejado de venir, de pequeños negocios,
de pequeños comercios; de familias de Baleares que vivían,
desde que los cruceros empezaron a llegar de un modo
importante, gracias a su llegada. Y han tenido que cerrar,
muchos de ellos están en las colas del hambre.

Así que, ¡por favor, aunque sea por respeto a esa gente que
lo ha perdido todo!

Como digo, apoyaremos esta proposición no de ley. Muchas
gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Campos. Passem ara el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari
també votarà favorablement aquesta iniciativa perquè
consideram i volem insistir que està molt bé que les Illes
Balears, com a potència turística que ha estat i que hauria de
voler continuar sent, pugui tenir una multitud de productes
turístics: el cultural?, sí; el sol i platja?, sí; el de creuers?,
també. I, per tant, aquesta iniciativa l’únic que pretén és que
estiguem ben preparats sanitàriament, amb els protocols
establerts i ben definits, per a també poder acollir aquesta
classe de turisme, el turisme de creuers. I des d’aquest punt de
vista no podem més que estar-hi d’acord.

Una iniciativa que no posa cap termini, perquè aquí es
produeix un debat absurd i totalment fals, la iniciativa diu que
s’ha de reprendre el turisme de creuers, quan? Quan es pugui,
com amb la resta, com el cultural i com el de sol i platja. Quan
serà això? Serà pel mes de juny? No ho sabem, tant de bo
tothom, en teoria el Govern, al qual donen suport els partits que
votaran en contra d’aquesta iniciativa, vol que com més aviat
es recuperi el turisme, si pot ser pel juny, pel juny. Però bé, es
veu que els diputats no van en la mateixa línia que el Govern,
o no acab d’entendre aquesta incoherència.

He dit a la primera PNL que, és clar, quan és un tema de
competència, si és la seva iniciativa no hi ha problemes en les
competències, però aquí ja ens han tornat donar amb
l’argument: no és competència de la comunitat autònoma, per
això hi votarem en contra. Però, és clar, és que la seva
iniciativa, com feia l’anterior, diu “que es coordinin, que es
coordinin amb Ports de l’Estat, que es coordinin”, com feia
l’anterior iniciativa amb els consells insulars. Però ara no va bé,
ara no és competència, abans sí que anava bé.

Jo, sincerament, la seva iniciativa en aquest sentit és també
claríssima, vol coordinació amb Ports de l’Estat i, evidentment,
la comunitat autònoma i el Govern de les Illes Balears ho pot
fer, aquí es tracta de recuperar la competència.

Dos comentaris finals. El primer, al Sr. Marc Pérez-Ribas,
home, li he de dir que jo el tema d’Alcúdia el conec prou i
tampoc és que hi hagi molts de creuers a Alcúdia, però bé, no
entrarem en aquest tema, ho dic perquè de les seves paraules
sembla que Alcúdia és un niu de creueristes i això no és
exactament així. Però bé, només és una clarificació. 

I segon tema, home, jo ja li reconec al Sr. Mas que
efectivament, és molt difícil el seu discurs, però molt, però
molt!, perquè, és clar, en plena crisi, amb gent fent cua per
agafar menjar, amb un turisme que se’n va, amb una campanya
que es diu “SOS turisme”, amb una clarificació de què vivim a
les Illes Balears, on a tothom li ha quedat clar que vivim del
turisme, a tothom li ha quedat claríssim, amb aquesta crisi
d’això ja no en dubte ningú!, que vostès es dediquin a fer un
discurs de què “el turisme empobreix” a grans trets,
evidentment és un discurs molt complicat.

Jo ja vull entendre que vostès no diuen exactament això,
que diuen que el turisme s’ha de modular i que tal..., bé, però
no ens diuen on s’ha de modular, només ens diuen que el model
que teníem i que donava de menjar i generava riquesa, amb tots
els emperons que vostè vulgui, però que donava de menjar i
que generava riquesa, amb alguns emperons, evidentment,
aquest no li agrada, això m’ha quedat clar, però no ens diu quin
li agrada, no ens diu si troba que n’han de venir 2 milions, 5
milions, no ens ho diu, només ens critica aquell model, que
tenia els seus defectes, però Déu n’hi do!, el benestar que
generava a les Illes Balears.

Per tant, amb totes les reformes que han de fer, vostès, que
fa cinc anys que governen, perquè, és clar, a mi em fa gràcia el
seu discurs, “no, hem de diversificar, hem de guanyar qualitat”,
sí, però vostès fa cinc anys que governen, fa cinc anys que
governen; dels darrers 15 anys a les Illes Balears ha governat
molt més temps l’esquerra que la dreta, per tant, alguna
responsabilitat tenen vostès, que han estat absolutament
incapaços de canviar el model, de reformar el model i que el
model el que ha fet és incrementar els defectes que té aquest
empobriment al qual vostè feia referència. Si això és així, en
bona part és culpa seva, per tant, s’ho haurien de fer mirar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. A veure, nosaltres votarem en
contra. Aquesta proposta que fan..., ja s’ha provat de fer una
prova als Estats Units, de fet, el 30 d’octubre de l’any 2020 el
Centre per al Control i Prevenció de Malalties va aixecar el vet
als creuers als Estats Units, però, davant les condicions
imposades, cap naviliera no va posar data per tornar navegar i
es van cancel·lar tots fins com a mínim el primer trimestre del
2021. Tres setmanes després, el mateix CDC va reclamar que
els passatgers s’havien de fer una PCR entre 3 i 5 dies després
de desembarcar i passar quarantena de 7 dies, tot i que tingués
resultat negatiu. Qui no es volgués fer la prova, hauria de
passar quarantena de 14 dies.
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El 8 de novembre del 2020 va sortir un creuer des del port
de Las Palmas, en una prova pilot amb turistes alemanys que es
feien PCR abans d’embarcar. A mitjan mes, la companyia va
haver d’interrompre aquell viatge per l’aparició de casos de
COVID entre el passatge i la tripulació. I no és l’únic cas,
també ha passat en altres proves que han fet altres països
obligats a suspendre’ls per contagis.

L’Associació CLIA, que vostès esmenten, diu que els
creuers tornaran, i açò ho llegiré literalment: “quan sigui el
moment adequat i en funció d’una sèrie de factors com, el més
important, les aportacions de científics i metges experts”, fin de
la cita.

Que jo sàpiga, i sense voler ofendre ningú evidentment en
aquesta comissió, no som experts científics en la matèria. Però,
a més a més, si em permeten dos segons, una petita
actualització, també CLIA diu: “los nuevos protocolos en los
que ha trabajado CLIA bajo la guía de expertos en salud y de
la industria, incluyen pruebas de COVID-19 para el cien por
cien de la tripulación y los pasajeros antes del embarque, uso
de mascarillas, distanciamiento físico, gestión del aire y
estrategias de ventilación, así como instalaciones médicas
mejoradas”. Molt bé, no?

Doncs tornem al tema de les PCR, ja tenim la soca britànica
a Menorca, ja la tenim, ja tenim la soca britànica a Menorca!,
amb una dona que va viatjar a les Canàries precisament, entre
dues comunitats que, precisament, fan qualque tipus de prova,
ja sigui PCR o ja sigui antígens. Doncs ja la tenim, una dona
que va viatjar a Canàries i es va fer la prova en arribar a
Menorca i va donar negatiu, i al cap de quatre dies desenvolupà
la malaltia. Açò, tornem una vegada, és la foto del moment de
PCR, del moment que et fan la foto, que no vol dir que sigui la
mateixa l’endemà.

Torn insistir, votam en contra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Passem ara el torn al portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta, bon dia. Quan sentia les intervencions
d’alguns portaveus aquest matí, he tingut la temptació, en
acabar la comissió, d’anar a un lloc adient i tatuar-me una
declaració a favor d’un turisme de creuers regulat i segur i
tatuar-me una declaració a favor del turisme com a motor
econòmic de les Illes Balears. A veure si així algú es convenç
que l’esquerra d’aquest país, el Partit Socialista, no està ni en
contra dels creuers, ni està en contra del turisme i està a favor
del turisme cultural, en la llengua que sigui, fins i tot en la
llengua nostra, perquè alguns sembla que estan en contra del
turisme cultural en segons quines llengües, en la nostra també,
sobretot perquè és l’expressió natural de la nostra cultura a
través de la nostra llengua. I evidentment no demanam que es
canti Rigoletto en català a les nostres illes, però sí que entenem
que l’expressió cultural de les nostres illes es faci en llengua de
les nostres illes.

Un creuer com els que solien amarrar en el port de Palma
du 7.682 persones a bord, 6.000 passatgers, el Costa
Esmeralda, més 1.682 tripulants. Si ho dividim per dos, per
raons COVID, serien 7.682 persones a dins, perdó, serien 7.682
que, dividit per dos, la meitat per COVID, serien 3.841
persones. Suposant que cada una d’aquestes persones contacti
amb 5 persones, tindríem 19.205 contactes per escala, la qual
cosa amb 5 escales són 100.000 contactes, 100.000 contactes,
suposant que només contactessin amb 5. I tenir que ahir, el
secretari d’Estat del Regne Unit, va recordar que està prohibit
contractar viatges turístics i que recomana que ningú d’Estats
Units, el secretari d’estat de turisme d’Estats Units va recordar
-perdó, d’Anglaterra o del Regne Unit, va recordar ahir que
recomana que ningú no contracti per a aquest estiu cap viatge
de tipus turístic, ahir.

Per tant, la situació és complexa com per demanar algunes
coses. I el que sí que podem demanar, però ja s’està fent i està
fet, és, diguéssim, tenir les coses a punt, però quan siguin
possibles, però quan siguin possibles.

I el mal sanitari, està clar, i està reglat i quan sigui possible
s’aplicarà. La Sra. Cabrera considera que el marc sanitari no
està clar, entenem que el marc sanitari sí està clar. “Marco
sanitario”, diu vostè, no sé què vol..., i jo entenc que “marc”
vol dir els protocols sanitaris. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Idò sí que està clar. I està clar que els intents que s’han fet,
el que ja li ha explicat la Sra. Font, en el punt 4, vull dir, han
fracassat i, per tant, no té molt de sentit. Però sí que té sentit
tenir els nostres ports a punt i treballar perquè es puguin obrir
regularment quan sigui possible, i té sentit, està fet i està
protocol·laritzat.

Ara, ara, el Sr. Melià, fa uns anys, em va renyar en un debat
parlamentari dient que les Illes Balears venien experiències,
que veníem experiències. I hi estic d’acord, venem
experiències, per tant, és molt probable que les experiències
canviïn l’endemà de superar la crisi sanitària i econòmica de la
COVID, és molt probable que les experiències canviïn i en açò
també ens hem de preparar. 

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

D’acord, em va advertir, deixem-ho així. 

I es modificaran aquestes experiències i, de fet, les
experiències turístiques ja s’havien modificat abans de la
COVID. I, per tant, el turisme de sol i platja s’haurà d’adaptar
a les noves demandes d’experiències. I el tema de creuers
s’haurà d’adaptar a les demandes de noves experiències, no
perquè vulguem -els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears-,
democràticament a través dels representants polítics, sinó
perquè serà el mercat que ho demandarà, que ens adaptem. No
dic que nosaltres vulguem modificar les regles de joc, sinó que
haurem de modificar-les perquè el mercat demanarà que
modifiquem les regles de joc.
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I ha deixat de ser el sol i platja per a moltíssims de turistes,
el primer motiu de viatge, el primer motiu de viatge; és un
motiu de viatge, però no el primer motiu de viatge. Hi ha
enquestes publicades -s’han fet a la Costa Brava, però són
replicables-, precisament a les nostres illes, en què demostren
que ja el primer motiu de viatge, no és sol i platja, sinó que,
també sol i platja, però el primer motiu és un altre. 

Per tant, ens hem d’adaptar, vulguem o no vulguem, i no és
una qüestió de decisió dels ciutadans de les Illes Balears, sinó
una decisió dels mercats emissors del nostre turisme. Açò, quan
-diguéssim- sigui possible aquest nou equilibri. 

Per tant, estam a favor que tornin els creuers, adaptats a les
noves demandes i necessitats del mercat, estam d’acord que...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ha d’anar acabant. 

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

... l’activitat turística -estic acabant, Sra. Presidenta-, que
tornem al producte de sol i platja, perquè és necessari per
aguantar l’estructura fonamental de l’economia de les nostres
illes, per a després adaptar-nos a les noves demandes del
mercat. Però, mentrestant, sí dir-los -i així acab, Sra.
Presidenta- que evidentment les coses, per més que ho dubti, i
és la seva obligació dubtar-ho, no tenc cap dubte d’açò de
l’oposició, per més que ho dubtin, les Illes Balears estaran
preparades per a quan açò sigui possible. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. I ja, per torn de contradiccions, passem
la paraula a la portaveu del Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Salomé Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, presidenta. Bueno, voy a intentar ir contestando a
los diferentes...

Hablan ustedes de que..., bueno, agradecer los apoyos de
los grupos que han manifestado que nos votarán
favorablemente, no me ha quedado claro del todo si el Sr.
Borràs votará a favor o no, porque ha dicho que está a favor
pero no sabemos lo que va a...

Bueno, el caso es que..., decir que ustedes están tratando de
contraponer y de argumentar sus votos en contra -en el caso de
Mas, en el caso de la Sra. Font-, de que es un modelo diferente,
de que no se adapta a lo que ustedes consideran, pero es que -
insisto-, ustedes llevan seis años gobernando y no han
conseguido cambiar -según ustedes- este modelo que es
totalmente indeseable y que -según ustedes- tiene que ser
transformado, mejorado y... Pues, ¡oiga!, han tenido seis años
para que, en tiempos de bonanza, ponerse manos a la obra y
modificar todos aquellos aspectos que ustedes hubieran
considerado que no eran adecuados. Por tanto, ahora, cuando

todo se está hundiendo, no es el momento de hacer..., es el
momento de reaccionar, es el momento de salvar a la gente, no
es el momento de que ustedes pongan en práctica todo lo que
no han hecho durante seis años.

Efectivamente, Baleares, España, tiene la posibilidad de
aceptar si el Gobierno balear pide que haya cruceros nacionales
o cruceros interislas de poderlos hacer, de la misma manera que
lo ha hecho Canarias, hay el ejemplo de Canarias. Y el ejemplo
de Baleares son similares y se podría hacer perfectamente
porque está legalmente amparado, o sea, no sirve esto de que
esto está prohibido, es falso, lo que está prohibido son cruceros
internacionales, cruceros nacionales están autorizados, siempre
y cuando el Gobierno de la comunidad autónoma -en este caso,
balear- quisiera, pero es evidente que no tiene ningún interés. 

Protocolos no existen, no hay un marco jurídico de salud...,
perdón, un marco sanitario para los cruceros, no existe en
Baleares porque no lo han hecho, no lo han hecho. Y si dicen
que existe, mienten. Por tanto, lo que pedimos es que se pongan
manos a la obra y que lo hagan. ¿Para qué? Para cuando -
sanitariamente- sea el momento de reiniciar la actividad de
cruceros -insisto-, esté todo preparado y que no nos vuelvan a
coger otra vez con el carrillo de los helados, como nos está
pasando, que Baleares va a la cola de todo: llega tarde a las
vacunas, somos líderes en paro, no se reactiva la economía...
¿Por qué? Porque ustedes no se ponen manos a la obra, como
decía la Sra. Martín, “porque todavía no es el momento. ¿Idò,
y cuándo piensan ponerse a trabajar? ¿Cuándo piensan ponerse
a trabajar y dejar de hablar a ver qué es lo que van a hacer?
¡Esto es muy serio!, su obligación es poner todas las
herramientas en manos de los ciudadanos para poder ganarse la
vida, y ustedes parece que se lo toman como si esto fuera una
opción; insisto, no es una opción, es su obligación. La política
de brazos caídos del Govern nos está llevando a una situación
muy grave. Efectivamente, la pandemia es un problema pero
ustedes son otro problema. 

El Sr. Mas dice..., ustedes están buscando argumentos para
votar en contra, se insiste en buscar argumentos de
distanciamiento. Para nada. ¡Para nada! Nosotros queremos que
todo esté perfectamente preparado para iniciar la actividad,
insisto, no queremos que esto se abra de manera
indiscriminada, y parece que no me escucha o parece que no
lee las iniciativas que nosotros presentamos, y es una pena, y es
una pena, porque esta iniciativa podría haber sido aprobada
consensuadamente por parte de todos los grupos.

Y la Sra. Font i el Sr. Borràs se van a Estados Unidos a
buscar ejemplos. ¡Básense en Canarias, básense en Canarias, en
cómo funcionan las cosas! Claro que hay contagios, hay
contagios en los cruceros, hay contagios en los aeropuertos, en
los aviones, en los colegios, en las casas..., claro, es que
estamos luchando contra una pandemia. Pero, ¿por qué no
paran los aviones y paran los cruceros? O, es que claro, es que
son argumentos que no se sostienen y ustedes esto lo tienen que
entender. 

Para finalizar, insistir en que los protocolos de la Unión
Europea, sanitarios, en el caso de los cruceros, que no existen
en Baleares, piden, entre otros temas: test COVID a todos los
pasajeros en la terminal del embarque; test COVID a todos los
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tripulantes antes de embarcar, además de cuarentena, una vez
a bordo, antes de comenzar a trabajar; aforo reducido del 60%
de los buques; uso de mascarilla donde no sea posible mantener
la distancia; ventilación con aire fresco filtrado por filtros EPA
y sin recirculación; protocolos de aislamiento para casos
sospechosos y áreas de aislamiento con ventilación
independiente; y muchas otras medidas de prevención y
limpieza. Las excursiones, también, el protocolo es que sean
excursiones burbuja donde no haya interacción indiscriminada
con la ciudadanía y los residentes.

Con lo cual, todos estos temas ustedes tienen la obligación
de tomarlos en consideración, insisto, porque de ello depende
que Baleares, los cruceros, junto con el resto de ámbitos,
reinicien la actividad... 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Tiene que ir terminando, Sra. Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

... -sí, Sra. Presidenta-, reinicien la actividad lo antes posible,
de la manera más controlada posible y de la forma más
eficiente y eficaz, en beneficio de la gente. 

Y una valoración, simplemente: en el punto 1, hay una
rectificación, si les parece y no les importa, donde pone “Ports
de les Illes Balears i Ports IB”, ha de decir “Autoritat Portuària
de les Illes Balears i Ports de les Illes Balears”, si no les
importa.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gracias, Sra. Cabrera. Entonces, la rectificación es:
“Autoritat Portuària de Balears i Ports de les Illes Balears”.
Queda constancia de esta rectificación en el punto 1. 

A continuació, doncs, passarem a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 17712/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

6 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA: 

No quadra, eh? Un minut, un minut, que no quadra. Som
13, no?

Sí, sí, sí, perdó. Perdó, perdoneu. Sí.

Així doncs, queda rebutjada la Proposició no de llei RGE
núm. 17712/20, relativa a la posada en marxa de protocols

COVID-19 per rebre amb garanties sanitàries el trànsit marítim
i els creuers en particular.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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