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EL SR. PRESIDENT:

Señores y señoras diputadas vamos a empezar la sesión. En
primer lugar, tengo que solicitar a ver si se produce alguna
sustitución.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí presidente, Sebastián Sagreras sustituye a Maria Antonia
García. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias.

Compareixença RGE núm. 14036/20, del director gerent
de l’Agència Estratègica Turística de les Illes Balears,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (article 46.3) i
aprovada a la sessió de la comissió de dia 1 d’octubre del
2020, per explicar les noves línies de feina que pensa dur a
terme.

Pasamos al único punto del orden del día de hoy, relativo a
la comparecencia del Sr. Francesc Mateu Aguiló, director de la
Agencia Estratégica Turística de les Illes Balears, solicitada por
el Grupo Partido Popular, mediante el escrito RGE núm.
14036/20, y aprobada en la sesión de la comisión del día 1 de
octubre del 2020, para explicar las nuevas lineas de trabajo que
se piensen llevar a cabo.

El desarrollo de la sesión se ajustará según las reglas
establecidas en la resolución de la presidencia reguladora de las
competencias previstas en los apartados tercero y cuarto del
artículo 46 del Reglamento.

Y en esta comparecencia asisten el Sr. Francesc Mateu,
director gerente de la Agencia Estratégica Turística de las Illes
Balears, acompañado de las siguientes personas. El Sr. Hugo
Sáez Martínez, que es el asesor técnico de la conselleria, y el
Sr. Josep Lluís Madico Clar, que es jefe de secretariado, cap de
secretaria del Gabinet.

Tiene la palabra el Sr. Francesc Mateu para hacer la
exposición oral sin limitación de tiempo.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE L’AGÈNCIA
D’ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS
(Francesc Mateu i Aguiló):

Bon dia a tots, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Comparesc avui aquí per retre compte de la feina realitzada des
de l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears,
l’AETIB, així com per informar de les seves principals línies
d’execució.

A finals de març d’enguany vaig rebre l’encàrrec de dirigir
l’AETIB i des que vaig prendre possessió del meu càrrec, he
continuat les línies d’actuació marcades arran de la situació
provocada per la pandèmia de la COVID-19, dividides en el
curt i el llarg termini. A curt termini òbviament l’objectiu ha
estat en tot moment recuperar i reiniciar l’activitat turística a les
Illes Balears, de la manera més segura possible tant per als

nostres visitants com per als nostres residents i els nostres
treballadors. A llarg termini, segueix tenint l’agència els
objectius detallats en el seu pla d’acció, en essència apostar per
la qualitat i la sostenibilitat turística, crear sinèrgies amb altres
sectors econòmics i dissenyar els plans d’acció de l’AETIB,
que permetin crear estratègies turístiques orientades a
posicionar i enfortir les Illes Balears en els principals mercats
turístics del món.

Centrant-nos en la tasca més immediata, més a curt termini
i després de 14 llargs mesos de pandèmia, l’agència està
cridada a ocupar un paper clau en el turisme de les Illes
Balears, en la recuperació econòmica de les nostres illes, hem
defensat que la prioritat era començar la temporada bé, molt
més que començar-la aviat. I avui podem afirmar que les Illes
Balears estan preparades, hem fet els deures i els nostres
principals mercats emissors mantenen intactes les seves ganes
de viatjar als nostres destins. I no sols això, volem que aquesta
temporada s’acosti el màxim possible a una temporada normal
i que vagi més enllà dels mesos d’estiu. No serà senzill, però ja
duim temps treballant en aquesta línia. 

Les campanyes de desestacionalització que hem duit a
terme en anys anteriors a la pandèmia, havien començat a donar
resultat i ara les hem recuperat i les hem intensificat, és la
nostra aposta estratègica i estam convençuts que funcionarà.
Per aconseguir-ho la seguretat sanitària ha de ser el factor
diferencial del turisme a les nostres illes. Continuam treballant
amb el ministeri, els consells insulars i tot el sector privat,
perquè les illes continuïn sent una de les destinacions
turístiques amb menor incidència del virus. 

El nostre objectiu sempre ha estat salvar l’estiu, mantenir
els llocs de treball i protegir el teixit productiu. Per això des de
fa setmanes, impulsam una estratègia d’obertura segura.
Aquesta desescalada lenta, més lenta fins i tot que altres
regions en situació epidemiològica més preocupant que la
nostra, està pactada amb patronals i sindicats i compta amb el
consens de la resta d’institucions de les illes. Tots ells saben
que en les pròximes setmanes està en joc tota la temporada i el
futur de milers d’empreses i més de 160.000 treballadors i
treballadores.

Com saben, l’economia balear va patir el 2020 una caiguda
del PIB sense precedents, del 23,7%, una situació atribuïble a
la pandèmia, que ha provocat una ruptura de 7 anys de
creixement econòmic. La importància del sector turístic en el
teixit de les nostres illes, ha fet que l’impacte de la crisi hagi
estat molt major a les Illes Balears que a la resta del país, amb
un descens en l’arribada de turistes del 81%.

Dins aquest escenari era prioritari que el Govern, a través
de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i de
l’AETIB, continuï facilitant les eines per reactivar l’activitat.
Per aconseguir-ho el Govern impulsa un pla de recuperació
turística, dotat amb 11 milions d’euros i basat en quatre eixos
principals: incrementar la connectivitat aèria i el flux de
persones, incentivar l’oferta complementària, fomentar la
mobilitat interilles i millorar la gestió de la informació i la
comunicació.
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El primer eix, l’increment de la connectivitat aèria i el flux
de persones està dotat amb 5 milions d’euros i l’objectiu és
afavorir la connectivitat, mitjançant acords de co-màrqueting
estratègics fora dels mesos d’estiu. S’oferirà a companyies
aèries i marítimes, així com a agències, majoristes de viatges i
agències on line, o OTA; s’aplicarà a rutes nacionals i
internacionals, sent obligatori volar als tres aeroports de les
illes i estaran destinades a promocionar tant rutes directes ja
existents en qualsevol dels aeroports o ports de les illes, així
com fomentar la creació de noves rutes. Els paquets turístics
cap a Balears que incloguin com a mínim una connexió
interilles, és a dir que el paquet oferta inclogui dos destins dins
les Balears, també estan inclosos dins el programa. Les
companyies hauran de comprometre’s a mantenir les rutes fins
el 15 de novembre.

El segon eix d’actuació és l’incentiu de l’oferta
complementària. S’han destinat per a aquest objectiu 2 milions
d’euros a impular dues línies de patrocini estratègics i singulars
d’1 milió cadascuna, amb entitats privades que generin
repercussió mediàtica, l’objectiu és aprofitar i potenciar els
recursos naturals, culturals i patrimonials de les Illes perquè
puguin convertir-se en productes turístics rendibles, sostenibles
i innovadors. S’ha fet un esforç per secundar tots aquells
esdeveniments que enguany puguin obrir el camí a la
recuperació de les nostres destinacions. Aixi col·laboram al fet
que les empreses puguin mantenir els seus treballadors. Aquests
patrocinis es podran desenvolupar fins al 31 de desembre de
l’any 2021, d’enguany.

El tercer eix de feina és afavorir la mobilitat interilles. I en
aquest sentit, el Govern ha obert una convocatòria d’ajudes
mitjançant un sistema de primes turístiques, amb l’objectiu
d’incentivar la demanda dels serveis turístics i reactivar
l’economia de les Illes Balears darrera aquesta COVID-19.
Aquesta línia d’ajudes persegueix fomentar la realització de
viatges amb pernoctació d’àmbit autonòmic, entre la ciutadania
balear. La convocatòria comptarà amb un pressupost de 2
milions d’euros, amb càrrec al pressupost de l’AETIB per a
l’any 2021. L’estada mínima serà de dues nits, l’import del bon
serà de 100 euros per persona i les reserves es podran realitzar
únicament a través de les agències de viatges, que prèviament
s’hagin convertit en entitats col·laboradores de l’AETIB per a
aquesta convocatòria. Els serveis turístics objecte d’aquestes
ajudes hauran de ser prestats del 15 al 30 de juny i de l’1 de
setembre fins al 15 de novembre de l’any 2021.

El quart eix se centra en la comunicació. Des de l’AETIB
s’han dissenyat tres campanyes de comunicació per a aquest
2021. Una primera, dirigida a les persones residents a les Illes
Balears, dedicada a fomentar el turisme interilles. Una altra
campanya a nivell internacional s’engegarà a mesura que els
mercats emissors recomanin la circulació de persones cap a
Balears. Aquesta campanya es farà efectiva en col·laboració
amb Turespaña, amb l’objectiu d’incrementar l’impacte
mediàtic de Balears fora de les nostres fronteres. I una tercera
campanya a nivell nacional, dirigida essencialment al turisme
familiar i sènior.

A més a més, el portal illesbalears.travel, que és la principal
eina de difusió en línia de continguts de caire turístic que
utilitza l’AETIB, treballarà el seu posicionament mitjançant

campanyes i accions de màrqueting en línia, màrqueting de
continguts i anàlisi i optimització CEO. La necessitat d’atreure
turistes a les Illes Balears fa que més que mai sigui necessària
la inversió en accions de màrqueting enfocades a aconseguir els
següents objectius: generar trànsit web al portal, com he dit,
illesbalears.travel mitjançant la consecució de campanyes de
màrqueting on line; generar i publicar continguts de qualitat
que facin costat al treball que es desenvolupa a l’AETIB i que
permet augmentar la notorietat i la millora de les marques
turístiques vinculades a les Illes Balears; i implementar
tècniques que millorin el posicionament orgànic del portal web
i dels seus continguts.

Durant aquest any hem vist com les informacions han
canviat minut a minut, actualitzacions informatives sobre la
situació epidemiològica, restriccions, normatives aplicades a
diferents països i del nostre Estat espanyol han variat dia a dia.
L’AETIB ha estat l’encarregada d’actualitzar la informació
sobre la COVID-19 relativa al turisme, però la situació
requereix una millor organització de la informació, amb més
dades en relació a la COVID sobre vacunació i restriccions
actualitzades. És per això que hem llançat la web
safetourism.illesbalears.travel amb tota la informació necessària
per als nostres visitants, tant nacionals com internacionals, en
quatre idiomes.

A més, hem desenvolupat o hem incrementat les accions
que ja fèiem en temes de relacions públiques, atesa la situació
de pandèmia actual a causa de la COVID-19, hem afegit els
contractes tradicionals que ja teníem amb Alemanya, Regne
Unit i Espanya a altres mercats emissors com per exemple
Itàlia, França i els països nòrdics. Es tracta de serveis de
relacions públiques i comunicació exterior que permeten
desenvolupar i executar plans de comunicació exterior per
l’AETIB a mercats emissors, així com contribuir a fomentar la
connectivitat aèria, punt molt important, dins d’aquests mercats
i afavorir la imatge de les Illes Balears com un destí segur i
sostenible.

Al mateix temps, i dins de l’estratègia de posicionar les Illes
Balears com a destí segur, el reinici turístic ha de realitzar-se
sota els màxims estàndards de seguretat. Per aconseguir-ho el
Govern, a través de l’AETIB, ha implementat de cara a aquest
estiu un paquet integral de seguretat en el turisme, denominat
Safety pack; abraça totes les àrees del sector i pretén oferir
informació actualitzada en temps real sobre la pandèmia així
com una cobertura sanitària i de seguretat global tant a
treballadors com a visitants i residents.

La seguretat serà a partir d’ara el nou valor a l’alça en el
turisme mundial i condició obligatòria de la indústria turística.
Per això, al llarg d’aquest mes de maig hem explicat i desgranat
els eixos principals sobre els quals gira el Safety pack als
nostres principals mercats emissors de turistes, tot amb
l’objectiu de millorar el posicionament i lideratge internacional
de les Illes Balears de cara a la temporada. 

Els eixos principals que composen aquest Safety pack i que
en les últimes setmanes hem traslladat als nostres principals
mercats són els següents: en primer lloc, la seguretat en el destí,
s’han elaborat i actualitzat diverses guies d’actuació que
engloben tots els sectors de la cadena de valor turístic, amb
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l’objectiu de prevenir al màxim la propagació de la COVID-19
a les Illes, aquestes guies es trobaran a allotjaments turístics,
restauració, comerç, transport discrecional o lloguer de
vacances.

És també molt important desenvolupar entorns de treballs
segurs, la realització de proves de diagnòstic d’infecció aguda
conjuntament amb les mesures sanitàries de prevenció i rastreig
de contactes, és una de les fórmules que permet arribar a un
major coneixement de la situació epidemiològica del territori.
Per això, la comissió de treball de reobertura turística a les Illes
Balears ha acordat permetre la realització de proves
diagnòstiques d’infecció aguda a les persones treballadores i
acomplir els requisits i termes que determini l’autoritat
sanitària. 

A més a més, s’han desenvolupat una sèrie d’accions a
nivell de cobertura sanitària, el Govern ha posat a disposició de
tots els turistes que arribin aquest estiu a les Illes Balears una
pòlissa d’assegurances de repatriació o retorn al domicili
habitual, a més del servei d’intèrpret i indemnització per
prolongació d’estada causada per la malaltia de la COVID-19.
El seu cost correrà a càrrec de l’Agència Turística de les Illes
Balears o AETIB.

En el cas que es produeixi algun contagi entre els visitants
que arribin a les Illes Balears aquest estiu, el Govern, igual que
ja va fer el 2020, ha previst un control d’atenció per garantir la
seva seguretat durant l’estada. Per això, disposa d’allotjaments
habilitats a totes les Illes durant tota la temporada turística per
atendre els visitants que donin positiu per COVID-19. Aquest
servei serà gratuït per a tots els usuaris.

El Govern ha fixat, a més, en un màxim de 75 euros el preu
de les PCR i en 30 euros els de les proves d’antígens, aquesta
és una de les mesures que es recull, a través d’una disposició
addicional única, al Decret llei aprovat el passat 7 de maig per
fer front als possibles incompliments de les regulacions
relacionades amb la COVID-19 a les Illes Balears. D’aquesta
manera queden establerts els preus i tarifes màxims que han
d’aplicar els centres, serveis i establiments sanitaris i
sociosanitaris públics i privats per a la realització de les proves
diagnòstiques.

El Govern posa, a més, en marxa una aplicació mòbil, Safe
Beach, que controlarà l’ocupació a les platges en temps real i
com ja s’ha explicat el microsite  safetourism.illesbalears.travel
oferirà informació de manera coordinada amb Salut en quatre
idiomes perquè qualsevol personal que vulgui visitar les Illes
Balears pugui fer-ho de manera segura i respectant la normativa
vigent.

Finalment, el Safety pack ofereix informació actualitzada
sobre els recursos disponibles del sistema de salut balear així
com la qualitat assistencial, el nombre de llits disponibles i els
centres hospitalaris als quals els visitants poden dirigir-se en
cas necessari. A més, el Govern, a través del servei de
microbiologia de l’hospital de referència de Son Espases,
desenvolupa una feina molt important a l’hora d’identificar,
detectar i aïllar noves variants i ceps del SARS-CoV- 2 o
COVID-19, un treball que, se’ns dubte, servirà per abordar la
contenció de la malaltia d’una manera més eficaç i que ha

permès ja importants assoliments des que s’iniciessin els seus
treballs. Les Illes Balears han estat un dels primers territoris
espanyols on s’ha detectat de manera precoç la presència de
variants del SARS-CoV- 2, una circumstància que no ha passat
desapercebuda pels principals mercats emissors turístics de
Balears que veuen com les Illes aposten pel control i la
contenció de la pandèmia a través de la recerca.

Tota aquesta feina que s’ha fet des de l’AETIB i que s’ha
impulsat des del Govern en els últims mesos, s’ha fet per
reforçar el posicionament de les Illes Balears com el destí
capdavanter que sempre ha estat, i ja dóna els seus resultats. La
setmana passada vàrem assistir a una nova edició de la Fira
Internacional de Turisme de Madrid, FITUR, amb resultats més
que satisfactoris, malgrat les circumstàncies que vivim. Ha
servit per demostrar que les Illes Balears estan preparades i
seran el destí que sempre ha estat, pioner i l’avantguarda de tot
el mediterrani.

Balears torna de Madrid amb sensacions molt positives i
amb un feedback satisfactori després de tres dies de molta
feina. Un any més, sense comptar malauradament l’any passat,
Balears serà el primer destí del mediterrani per als principals
mercats emissors de turistes. Així ens ho han transmès els
principals actors del sector turístic nacional amb qui hem tengut
l’oportunitat de reunir-nos. La connectivitat perduda durant la
pandèmia serà recuperada. Com ja he dit, això és una qüestió
molt important, les reserves són impulsades a l’alça des de fa
setmanes, la connectivitat amb els principals mercats,
essencialment l’alemany, puja a ritme d’un 30% setmanal des
d’abril i assistirem a una temporada més llarga, si tot va bé, a
partir de l’estiu. 

Com a curiositat, a més a més, ens vàrem endur una molt
bona notícia amb el premi al millor estand, tant entre les
comunitats autònomes espanyoles com a nivell de sostenibilitat
d’entre tots els estands presents a FITUR. Vàrem fer un esforç,
perquè la situació ho requeria, i aquí hi ha els resultats. El més
important, en qualsevol cas, és que Balears ha fet els deures en
matèria de seguretat, de protocols, d’assistència i de cobertura
i per això estam preparats per a l’arribada de turistes.

Molt bé, a partir d’ara pas a contar-vos un poc la feina que
l’AETIB no ha deixat de fer amb una visió molt més a llarg
termini. En aquest sentit el focus està posat essencialment en la
sostenibilitat i la circularitat. Ja fa uns anys que l’agència té
com a principal objectiu el posicionament de les Illes Balears
com a referent turístic mundial en sostenibilitat. La marca Illes
Balears Sostenibles ha estat el marc d’actuació de totes les
accions d’AETIB en aquest sentit. Duim a terme la gestió dels
projectes de l’impost de turisme sostenible, des de l’any 2017
s’han gestionat i finalitzat múltiples projectes finalistes.
Participam, a més, activament en programes i organismes
europeus enfocats a turisme sostenible i de qualitat. Aquests
dos projectes estan enfocats a la consecució de temporades més
llargues que potenciïn l’activitat turística més enllà dels mesos
d’estiu, un objectiu que -com tots sabeu- és capital per a les
nostres illes.

A més, el contacte continuat amb altres regions turístiques
europees ens ha permès tenir coneixement de tendències de
futur molt necessàries per a la innovació dins el sector turístic.
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A nivell de funcionament els SET, el Segment Estratègic de
Turisme, són el motor de l’AETIB, es tracta d’una iniciativa
que des del principi ha implicat el sector privat i la resta
d’administracions públiques i que serveix per definir una
estratègia sòlida i de cooperació que permet el posicionament
de cada producte turístic. És un exemple clar de col·laboració
publicoprivada que funciona i que continuarem incentivant des
de l’AETIB.

Actualment a les Illes Balears comptam amb vuit SET:
cultura, esports, ecoturisme, gastronomia, luxe, turisme actiu,
turisme de salut i benestar i MICE, activitats totes elles que
poden tenir un desenvolupament i una pràctica perfecta durant
tots els mesos de l’any per la qual cosa suposen un reclam
perfecte per a la desestacionalització.

El coneixement és el punt de partida de la feina de
l’AETIB. El nostre departament d’estadística ens proveeix a
nosaltres mateixos i al conjunt del sector de dades turístiques.
Aquesta informació ens aporta coneixement de temes tan
importants com els nostres mercats; els potencials mercats que
encara no ens visiten; els perfils dels nostres visitants, com
compren, com consumeixen, quines són les seves motivacions
de compra; coneixement de l’aspecte de la competència, de
bones pràctiques d’alguns competidors que sempre ens poden
servir també d’elements innovadors, i també de coneixement
del nostre entorn, de tendències o d’aspectes a tenir en
consideració que desenvolupam a altres destinacions
turístiques.

Si des de la meva arribada, però, hi ha hagut un projecte
que ha ocupat la major part del meu temps ha estat, i serà en el
futur, la feina més important que desenvoluparà l’Agència
durant aquests anys que és: els programes de fons europeus
Next Generation, la reconversió turística de les Illes Balears
tendrà com a pilar fonamental tant a nivell estratègic com de
governança o de finançament aquests programes de fons
europeus que en principi es desenvoluparan per destinacions. 

Malgrat que encara no hi ha unes bases definitives, com
deia, de funcionament que ens hagin arribat del Govern estatal
ja es fa una tasca de posada en marxa de tota la maquinària del
sector per tal que aquests projectes tenguin l’efecte
transformador que les Illes  Balears necessiten en matèria
turística. Com no pot ser d’altra manera, tota aquesta tasca s’ha
de comunicar, aquest és també un dels grans objectius de
l’Agència: explicar amb màxima claredat el plantejament
estratègic i les accions que des de l’Agència desenvolupam.

No vull acabar aquesta ponència sense reiterar el meu
agraïment al Parlament per permetre explicar la feina que fem
a l’AETIB, tenc el convenciment, a més a més, que la feina
estratègica és i serà al futur un pilar fonamental del
desenvolupament de les nostres illes i em sent molt afortunat
d’haver-ho pogut transmetre aquí. 

Per això, moltes gràcies a tots per aquesta estona.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Ahora tocaría la suspensión de la sesión
por un tiempo máximo de 45 minutos, por lo tanto tengo que

preguntar a los portavoces si quieren continuar o suspenderla.
Vale, pues para poder continuar tengo que preguntar al Sr.
Francesc Mateu si contestará globalmente o individualmente.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE L’AGÈNCIA
D’ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS
(Francesc Mateu i Aguiló):

Globalmente.

EL SR. PRESIDENT:

Globalmente. En ese caso por parte del Partido Popular
tiene la palabra la Sra. María Salomé Cabrera, por un tiempo
máximo de diez minutos.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. En primer lloc vull agrair la compareixença del Sr.
Mateu, nou director gerent de l’AETIB, i el seu equip, donar-li
l’enhorabona i èxits de futur perquè serà bo per a tots.

Vull dir, però, que aquesta compareixença la va demanar el
Grup Parlamentari Popular fa més de vuit mesos i
lamentablement el greu retard en aquesta... del funcionament
d’aquesta conselleria a donar resposta la veritat és que és molt
difícil d’entendre.

A principis del mes d’agost de 2020 vam veure que el
conseller de Turisme reestructurava la cúpula de l’Agència
Estratègica de Turisme de les Illes Balears quan gairebé feia tot
just un any del nomenament de l’anterior equip directiu, el
Govern va afirmar que el canvi era per reorientar la política
estratègica turística exterior i reforçar l’arribada de visitants a
Balears en plena crisi per a la pandèmia del coronavirus. Per
açò vam creure necessari tenir informació de com estava
previst aconseguir-ho, parlam dels inicis d’agost de 2020.

Vam estar sense notícia. Vostè, Sr. Mateu, va arribar el mes
de març, efectivament, i ara som a l’inici de la temporada 2021
i és el moment en què vostès... o la conselleria o l’AETIB ve a
explicar quin és el seu programa.

Tots sabem el resultat de la temporada 2020, un pla pilot
que encara que es va fer amb molt bona intenció i amb la feina
del sector turístic, va passar de llarg per Menorca, Eivissa i
Formentera, uns corredors segurs que es van perdre per manca
de mesures de control epidemiològiques i un final de
temporada al mes d’agost. La desesperació es va traduir en
moviments que tots coneixem com “SOS Turisme”.

El que ha dit vostè, correcte, el turisme és el motor de la
nostra economia, però també és el sector que més danyat s’ha
vist amb la major caiguda d’arribada de turistes, amb pèrdues
al sector de 13.000 milions al 2020, líders en atur i amb més de
4.000 empreses tancades, hem tingut fins a 85.000 aturats, més
de 30.000 persones en ERTO, per tant, més de 100.000
persones voldrien fer feina i no poden.

Tot açò s’ha de recuperar -tot açò s’ha de recuperar-, avui
-com ha dit el director- la reobertura comença, les fronteres
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s’obren, la gent té ganes de viatjar, el sector està preparat, ha
fet els deures, ha patit tota mena de sacrificis i restriccions, la
gent, el teixit productiu, l’hosteleria especialment. Per açò era
i és tan important tenir coneixement de l’estratègia que té el
Govern per a la recuperació d’aquest important sector, però
hem de dir que el ritme de reacció i de facilitar aquesta
informació ha estat decebedor, esperem que açò canviï.

La indústria turística demanda dinamisme i avançar-se als
problemes o almanco una gran capacitat de previsió i d’estar
preparat, açò és el que demanam. 

Vull dir que avui vostè ens ha explicat, han fet una
explicació molt correcta i molt estructurada, però és una
explicació de tot el que ja sabíem -de tot el que ja sabíem-, que
el Govern ja ha presentat a FITUR, tot allò que els mitjans ja
han fet públic i la veritat és que li hem de dir, amb tot el
respecte, que sembla que aquesta compareixença s’ha
programat precisament ara que ja es té tota la informació, la
qual cosa consideram que, bé, ens hauria agradat tenir aquesta
informació per uns altres mitjans.

En qualsevol cas, de tota la informació que vostè ens ha
donat que -repetesc- la coneixíem, almanco quasi tota, voldríem
formular una sèrie de preguntes i de qüestions.

Primer de tot, vull dir que necessitam estratègia, que vostè
ens concreti l’estratègia que tenen previst per mercats, per
temps, per mesures i per actuacions.

En el novembre del 2020 es va crear la comissió d’experts
per a la reobertura turística, comissió coordinada per l’AETIB,
comissió que havia de decidir el model amb el qual se cercaria
reposicionar les Illes Balears com a destinació segura de cara
a la temporada. Açò em sembla que va ser el mes de
novembre..., sí, al mes de novembre. Voldríem saber quantes
reunions s’han produït; quines conclusions es varen extreure;
si es corresponen aquestes conclusions amb les mesures
presentades per vostè o, bé, per la conselleria o per vostè
recentment al Pla integral de recuperació turística; si ha estat
aquesta comissió d’acord amb mantenir les restriccions al teixit
productiu i a l’hosteleria per mantenir un destí segur, i també
ens agradaria saber si la comissió ha generat altres conclusions
que tal vegada encara no tinguem.

Vostè ha parlat de la mesa de diàleg, correcte, hi ha hagut
una feina que hem anat coneixent per part de la mesa de diàleg,
diàleg i pacte que... i consens, que diu el conseller, i vostè avui
ha repetit que molts de membres no hi estan d’acord, que hi
hagut moltes mesures que s’han pres de manera unilateral, no
entram a debat en aquest sentit, simplement ho citam.

D’altra banda, ens agradaria dir que des del Partit Popular
hem fet moltes preguntes durant aquests mesos i nombroses
propostes dirigides precisament, en positiu, a aquesta
recuperació turística.

Respecte d’una pregunta, concretament el mes de febrer de
2021, vam formular al conseller i demanàvem concretament
quina estratègia tenia l’AETIB de cara a la temporada 2021,
com he dit abans, ja que aquesta compareixença no arribava?
El conseller va dir que no es podia fer res perquè els mercats

estaven tancats, vol dir... la nostra pregunta: vol dir que no s’ha
fet res fins que els mercats no han estat oberts?

Vam demanar també que des de fa mesos el conseller...,
vam demanar al conseller quin pla tenia de cara a la
recuperació del turisme de cara al 2021, en el cas d’aquest 70%
d’immunitat que feia falta o que al sector, que hi havia aquest
consens que feia falta en el mes de maig, tenir-ho o al mes de
juny, no fos una realitat, com ara passa. Vam demanar quin era
el pla B, no vam tenir resposta concreta. Ens agradaria saber si
a açò vostès ho tenen en compte encara.

Com es recuperaria la seguretat, el posicionament i el
prestigi de la nostra comunitat, els llocs de feina, per a quan les
ajudes, quines negociacions a nivell diplomàtic per recuperar
aquesta confiança dels mercats, si seria possible la vacunació
prioritària? Una sèrie de qüestions que nosaltres hem anat
demanant però que sincerament no hem rebut concreció. 

Consideram que totes aquestes respostes s’haurien d’haver
previst ja fa mesos, com hem demanat, amb un pla transversal
on s’haguessin incorporat tots aquests conceptes que afecten un
destí segur. Vostè ens ha parlat d’una sèrie d’actuacions però
no ens ha parlat d’escenaris, de diferents escenaris ni
d’estratègies en funció del nivell de vacunació. Si, per una
desgràcia, hi ha una soca que s’incrementa i el nivell que duim
ara de millora va a pitjor, si hi ha una possibilitat que ens
tenguin en compte criteris de viatgers per regions, si hi ha un
pla de visites i d’actuacions amb altres mercats que no siguin
únicament Alemanya..., en definitiva: quines prioritats tenen i
quin és el seu pla amb diferents escenaris que no tenen perquè
ser els que ara hi ha a curt termini, que sembla que és el que ha
de ser. 

Voldria fer menció al Pla d’Eivissa, al Pla d’Eivissa de
recuperació turística que sí que recupera o sí que preveu
aquests diferents escenaris i creiem sincerament que seria una
eina que potser es podria replicar. No ho sé, potser m’equivoc,
potser vostès a açò ja ho tenen previst. M’agradaria que ens ho
expliqués. 

Però, és clar, veiem que el 15 de març vostès presenten el
pla anual de l’AETIB i bé, el dia 15 de març consideram que
presentar un pla anual és tard en les circumstàncies que ens
trobam. Sabem que tot està trasbalsat, que les circumstàncies
són molt complicades, però precisament per açò creiem que la
previsió és fonamental per avançar-nos a les circumstàncies que
tenim, no crec que el 15 de març sigui l’hora de presentar un
pla anual per al 2021, quan al 2020 no n’hi va haver. 

D’altra banda, tampoc no veiem que aquest pla inclogui una
sèrie d’actuacions per illes, de cadascuna de les línies
d’actuació; no dic que estigui bé o malament, simplement
veiem que al 2018 i al 2020 s’incloïen en aquest pla una sèrie
d’actuacions per illes i en aquest pla de 2021 no s’hi inclouen
o jo almanco no ho he sabut veure, si m’ho pot aclarir. Si
aquestes actuacions han passat a cada un dels SET, han passat
a recollir-se dins els SET.

El dia 4 de maig el conseller va presentar el Pla integral de
reactivació de la temporada turística que -afirmaven- permetria
reposicionar les Illes en el mercat, reiniciar la seva activitat i
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allargar la temporada, la qual cosa, des del principi, des del
nostre punt de vista, és contradictori, més que res perquè per
recuperar la temporada -vostè també ara ho ha explicat- hauria
d’haver començat, vull dir, la temporada ja ha començat, o
sigui, presentar un pla en el maig, quan la temporada hauria
d’haver començat consideram que també és tard, és un
contrasentit en si mateix. 

Proposen mesures que serà difícil que puguin causar efecte
positiu i de reactivació abans de 30 de juny, que és la primera
fase que vostès calculen en què han de causar efecte aquestes
actuacions, aquest co-màrqueting, aquestes mesures. Per tant
açò ens genera un poc d’inquietud, un poc de sorpresa i si m’ho
pot aclarir, en quin sentit ho han fet. 

I una altra qüestió que ens preocupa respecte d’allargar la
temporada que també és un dels objectius, quan el
co-màrqueting estableix que és fins al 15 de novembre, tota la
connectivitat i totes aquestes actuacions, però, és clar, no
sabem si tenen previstes algunes altres actuacions per allargar
la temporada fins a Nadal, que és el que va dir la Sra.
Armengol, que volien allargar la temporada, fins a Nadal per
poder recuperar aquests mesos i aquest any anterior.

Entenem que aquí també hi entra l’IMSERSO, que no
depèn directament de vostès però sí de la seva feina de
demanar, d’exigir...-ja vaig acabant, Sr. President. 

I abans ha dit que vostès tenien unes campanyes previstes
de cara a allargar la temporada, m’agradaria saber quines i en
quins mercats i amb quines condicions i amb quin pressupost.

I després, per acabar ja, el tema de... -la resta ja ho diré ja
a la segona intervenció-, quant al tema dels 11 milions de la
campanya d’aquest pla integral. Parla de 5 milions...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Cabrera, debería de ir acabando. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -sí, tot d’una Sr. President- parla de 5 milions, aquests 5
milions, demanam: són 2,5 milions del Govern balear i 2,5
milions de la participació privada, o són 5 milions sencers del
Govern?

Continuaré en els cinc minuts. Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sra. Cabrera. Por parte del Grupo Parlamentario
Unidas Podemos no se hará uso de la palabra. Por parte del
Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el Sr.
Marc Pérez-Ribas, por un tiempo máximo de diez minutos. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. Bé, bon dia diputats i bon dia director
general, Sr. Mateu, i bon dia i agrair també per la seva
presència als seus col·laboradors. 

Ahir, feia dos anys que es va iniciar aquesta legislatura i,
per tant, ens queda..., som a meitat de legislatura i queda mitja
legislatura per consumir. En aquesta mitja legislatura l’AETIB,
i vostè és el tercer director general que duu, esperem per al
benefici de tots que no hi hagi tants canvis en els dos anys que
queden de legislatura i que es pugui tenir una uniformitat de
criteris i no anar, com hem anat durant molts mesos, sense tenir
clara la situació cap a on anàvem i què estaven fent dins
l’AETIB.

Dit això, bé, respecte de la seva intervenció, que ha sigut
molt extensa i ha explicat clarament les línies de feina, li aniré
comentant segons els diferents punts i en l’ordre que vostè ha
anat explicant les seves polítiques. 

Ha iniciat la seva intervenció parlant del curt termini i del
llarg termini, és evident que al curt termini ja hi arribem tard,
ja ho ha dit també la portaveu del Grup Parlamentari Popular,
ja fa setmanes que estem en temporada turística i vostès van
treure el Pla de reactivació turística a principi d’aquest mes. Un
Pla que ha citat tal com es va presentar en el seu moment, amb
els diferents pilars i les partides pressupostàries de cada capítol,
però no ha aprofundit més del que ja s’havia dit en un principi.
Ens agradaria a veure si pot aprofundir més en temes de
connectivitat a les Illes, què pensen fer en altres capítols -per
exemple- en oferta complementària si han arribat a algun acord
amb alguna empresa per fer repercussió mediàtica... Bé,
intentar..., que ja ha passat un mes des de la seva presentació,
si ja tenen alguna cosa fermada.

Evidentment, a llarg termini, a llarg termini també ho ha dit,
les Illes Balears ha de ser un destí turístic líder en sostenibilitat,
des del Grup Parlamentari Ciutadans hem fet moltes propostes
en aquest sentit, la circularitat és bàsica; sé que des de l’AETIB
es fan projectes i propostes d’economia circular dins del sector
turístic i de tota la seva cadena de valor, però ha de ser una
prioritat perquè mantenir el lideratge en sostenibilitat i en
eficiència -tant en eliminació de residus com en economia
circular- pot ser segurament l’única sortida que tenen les Illes
Balears per mantenir un lideratg,e com ha dit vostè, que tenim
actualment en el Mediterrani. Per tant ens hem d’esforçar molt
perquè tant les nostres empreses com la formació dels nostres
treballadors vagi orientada a aconseguir aquest lideratge en
sostenibilitat, en ecologia i en economia circular. 

Sobre l’inici de la temporada. Nosaltres, des del Grup
Parlamentari Ciutadans, hem incidit en moltes ocasions, s’han
pres decisions moltes d’elles que afectaven en gran part la
cadena de valor del sector turístic, sense consens. Hi ha hagut
moltes decisions que, per motius sanitaris que s’han hagut de
prendre, evidentment, però que segurament si hi hagués hagut
la col·laboració de tots els sectors es podrien haver assumit les
mateixes decisions però amb el consens del sector i, això,
lamentablement, no ha estat així en molts d’aspectes.

Parlem ara de comunicació, ha fet referència dintre d’aquest
pla de reactivació, també parla de comunicació, però bé, la
comunicació i el posicionament ja forma part d’un dels
principis de l’AETIB o sigui, no és necessari fer un pla de
reactivació per parlar de comunicació perquè ja dintre de
l’AETIB és una de les seves competències.
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Aquí també vull dir que durant els darrers mesos hem
insistit molt des del nostre grup parlamentari que la web
illesbalears.travel no estava suficientment actualitzada, ara sí,
ara ja comença... des de fa unes setmanes allà realment
identificar el moment sanitari en què ens trobem, les nostres...
-diguéssim- mesures de seguretat sanitària, però fa uns mesos
estava molt... d’una manera molt bàsica i no generava
confiança als possibles visitants a les nostres illes.

Ho vàrem recriminar en diferents ocasions i ho considerem
bàsic perquè avui en dia les xarxes socials, tot el món internet
és bàsic per poder captar els nostres turistes i, a més a més,
encara que vagin per agència, igualment normalment els nostres
clients miren diferents webs i estan molt al dia de tota la
situació que pot tenir Balears, i això ho sabem, fins i tot en el
tema meteorològic, un cap de setmana que... dijous ja es diu
que serà bo incrementa els turistes d’última hora, i això dintre
de les webs hauria d’estar present.

He comprovat el nou portal safetourism.travel que
efectivament compleix la seva missió, que és informar en
diferents idiomes sobre la situació sanitària i consideram que és
una bona iniciativa.

Sobre el Safety pack, evidentment alguna cosa s’havia de
fer, això ja no és... tots els grups parlamentaris havien presentat
diverses propostes i segurament portaveus que em precediran
també faran iniciatives, varen fer iniciatives en aquest sentit,
era absolutament necessari i sí que segurament ha arribat tard,
però, bé, ja ha arribat, ja el tenim i s’ha de mantenir sempre
amb consens i amb... alineat amb tota l’estratègia dels diferents
sectors que això sempre ha estat, en els últims mesos, una
reivindicació, no?, teníem la cadena de valor del sector turístic
en què estava molt separat tot el tema de seguretat sanitària tant
als transports... per carretera, els creuers, els restaurant, es
treballava per diferents sectors, però no se cercava un criteri
d’unificar. Per tant, és important i el tema de l’assegurança
també ajuda a donar més confiança al nostre destí.

Aquí sí que ha parlat d’un tema amb el qual, com a partit
liberal, no estam d’acord al cent per cent, ha donat com a
positiu que es limitin els preus de les proves PCR i d’antígens.
Nosaltres..., evidentment és bo que siguin el més econòmic
possible, això està claríssim, sí ens posat en contacte amb el
sector i ens han dit que en determinades situacions això pot
crear un problema, per exemple a l’illa de Formentera hi havia
determinades empreses privades que tenien previst fer PCR als
turistes de Formentera, i que ens diuen que amb aquests preus
els resulta molt complicat que aquest negoci sigui rendible. Per
tant..., d’entrada dir que és bo que els preus de les PCR siguin
baixos, però limitar-los de vegades pot crear problemes
d’abastament a segons quines zones.

I bé, ha manifestat que fa... aquests dies, la setmana passada
que ens vàrem trobar a FITUR, la fira turística per excel·lència
del nostre país, donar-li l’enhorabona pels premis que ha tingut
l’estand de les Illes Balears. Segurament tots som conscients
que es degué planificar d’una manera molt ràpida perquè era...
sempre hi ha hagut certa incertesa de si es podria fer o no...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez, debería de ir acabando.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... aquesta fira i, bé, esperar... bé, seguiré parlant a la següent
intervenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Pérez. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra Joan Mas,
por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Gràcies, benvingut, director i tot l’equip
que l’acompanya, vostè ha parlat d’urgència, per dir-ho
d’alguna manera, i després de mig i llarg termini, coincidim
amb vostè en la necessitat tant de salvar la temporada o de, per
dir-ho d’alguna manera, més que salvar arrancar la temporada
i fer temporada aquest estiu per generar el màxim de llocs de
feina, al final al cap i a la fi parlam d’això, però sí que creiem
que hi ha d’haver una mirada a mig i llarg termini, no només
centrar-nos en aquest estiu i en treure, perquè ens entenguem i
parlant clar, gent dels ERTO per posar-la als seus llocs de
feina.

Valoram molt positivament tant l’estratègia, el document
aquest d’estratègia turística per a la temporada 2021, com el
programa Safety pack que al cap i a la fi és cert que aquí
s’havia parlat alguna vegada, i ho havia proposat El Pi, d’una
assegurança, però el programa parla de... va molt més enllà
d’una assegurança, parla de seguretat als treballadors, parla
de... va molt més enllà d’una assegurança i prioritza la
seguretat de tots, de treballadors, treballadores i turistes i aquí
em vull aturar un moment.

És a dir, creiem que és molt important que es prioritzi i
s’asseguri també la salut de qui fa feina al sector, no només de
qui ens visita, no només de qui ens ve a veure, sinó de qui fa
feina al sector. Fa temps també que en aquest parlament es
parla de la gent que fa feina al sector turístic, ens han visitat
kellys, és a dir..., i és un volum molt gros de gent amb unes
feines moltes vegades poc agraïdes. Per tant, és important
també que en aquest paquet que es planteja es tenguin en
compte d’una forma prioritària els treballadors del sector i la
seguretat dels treballadors del sector, així com la seguretat
sanitària, en totes les seves variables, d’aquell que ens visita.
Per tant, important... i bé, supòs que després quan intervingui
el Sr. Melià farà alguna referència al tema.

Per tant, reactivació econòmica, reactivació turística, les
dues coses en aquest país nostre van de la mà, per tant, les dues
coses importants i parlam d’això: d’urgència i s’inverteix
econòmicament, pel que veiem, d’una forma proporcional a la
necessitat. Per tant, benvingut sigui.
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El realment important i per això és important, i és important
per al sector, la innovació i la qualitat turística és que la qualitat
de vida de les persones que vivim la major part de l’any aquí
sigui bona. Per tant, crec que també, vist a llarg, vist
postCOVID és una de les coses importants que ens hem de
plantejar i que s’ha de plantejar el sector turístic. El sector
turístic ha de conviure i ha d’ajudar que la gent que vivim aquí
tot l’any o la major part de l’any tenguem una bona qualitat de
vida, i això crec que ha de ser també un dels objectius de les
polítiques turístiques.

Per això nosaltres creiem que una bona temporada turística
no té per què ser una temporada voluminosa i això també crec
que és important, crec que ens hauríem de centrar en la
quantitat de despesa per turista més que en la quantitat de
turistes; és a dir, com a objectiu, com a objectiu a mig i llarg
termini. És cert que aquesta feina la va començar la passada
legislatura el Govern de les Illes Balears i l’ha seguida aquesta
legislatura i es va aturar -desgraciadament- el març que ens
varen confinar, però just el gener anterior havíem aprovat un
decret llei contra el turisme d’excessos, per tant és en aquesta
línia que s’ha de seguir fent feina.

I quant a l’Agència d’Estratègia Turística, nosaltres creiem
que la paraula clau del nom és “estratègia” i en el marc de l’era
postCOVID -que arribarà qualque dia, l’era postCOVID
arribarà qualque dia- m’agradaria saber com plantegen
l’AETIB, com agència d’estratègia turística, estratègia de
productes turístics més enllà del sol i platja, ha parlat dels
segments, que manegen, un poc com ho reforçam perquè
desgraciadament i pel que es veu el sol i platja es veu reforçat
amb la COVID, perquè l’estiu serà quan començarà la
temporada que serà quan podrà començar a venir gent. Per tant
aquí hi ha una feina a fer, entenem. 

I després hi ha un altre tema i és la generació de
coneixement. Creiem que és important per part de l’AETIB fer
feina amb la generació de coneixement i a aquest coneixement,
compartir-lo, tant amb la resta d’administracions públiques
-ajuntaments i consells- per poder plantejar la promoció, que no
és competència pròpia del Govern, i també amb el sector privat,
amb el sector pròpiament dit. Aquesta generació de
coneixement, si la plantegen i com la plantegen.

És clar, el turisme podria ser el motor de l’economia i
estirar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...-no, no, podria ser, el motor de l’economia-, i estirar la resta
de sectors econòmics. Podria haver-ho fet, podria haver-ho fet
i ho podria fer però per això és necessari que hi hagi ordre i
ordenació perquè això sigui possible; i aquí és allà on hi entra
l’economia circular i els fons europeus Next Generation. Hem
d’aprofitar l’oportunitat, no la podem perdre, l’hem d’aprofitar
per posar en marxa projectes d’economia circular que ens
condueixin al repartiment de la riquesa, també entre sectors
productius. 

Crec que l’economia circular i els fons europeus ens poden
ajudar a això, que hi hagi sectors productius que en surtin
reforçats i que el turisme els faci de motor i puguin néixer

noves indústries vinculades al sector turístic però no pròpies
del sector turístic, i crec que això també pot ser una feina de
l’estratègia turística de l’AETIB i del Govern de les Illes
Balears aprofitant -com deia- els fons europeus i l’economia
circular de què tant s’ha parlat, almanco en aquest parlament.

I fins aquí i, si de cas, després ja aprofitaria el segon torn.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Mas. Por parte del Grupo Parlamentario VOX,
su portavoz me ha informado que se iba, con lo cual no harán
uso de la palabra. Por parte del Grupo Parlamentario El Pi
Proposta per les Illes tiene la palabra el Sr. Josep Melià, por un
tiempo máximo de diez minutos. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, donam la
benvinguda al nou director, a Xisco Mateu, una més que
afectuosa benvinguda, i evidentment li desig tota la sort, ja sap
que en el personal aquest desig és molt ample i també en el
polític perquè serà un benefici per a totes les Illes Balears. 

Dit això, jo crec que el primer que hem de fer, és clar, vostè
dirigeix un departament que es diu estratègia turística, no?, i
l’estratègia és molt important si saps on vas, si saps quin és el
teu objectiu; jo quan sent determinats portaveus que donen
suport al Govern, no sé si tenim els mateixos objectius, em
genera molts dubtes, si compartim l’objectiu. Per tant, per
ventura, com que no tenim el mateix objectiu, les estratègies a
aplicar són diferents. I jo li deman: quin és el seu objectiu,
recuperar els turistes perduts per a les Illes Balears, o no és
aquest el seu objectiu?

Perquè jo veig el vicepresident del Govern de les Illes
Balears que no té aquest objectiu. I si no tenen aquest objectiu
m’agradaria saber quin és l’objectiu, amb quina estratègia fem
feina en relació amb l’objectiu, perquè si l’objectiu és que
venguin el 50% dels turistes del 2019, m’agradaria saber-ho.

I en funció d’això se suposa que definirem les nostres
estratègies, perquè aquí s’oblida una cosa òbvia que, a més, a
mi m’agrada, m’encanta que ho facin els partits d’esquerres, la
conquesta social d’Europa en el segle XX -una de les
conquestes socials- és el dret a les vacances, i el dret a les
vacances dels treballadors i de les classes mitjanes estan
relacionats amb el turisme de masses de les Illes Balears, però
veig que l’esquerra vol com a negar, com a mínim, que venguin
a les Illes Balears, aquestes masses, aquestes classes mitjanes
perquè no, no... -no sé exactament què pretenem, si és que
només volem que venguin quatre xeics àrabs o, no ho sé-, com
que em perd, li deman a vostè, que defineix l’estratègia turística
de les Illes Balears, que ens il·luminin, perquè jo entenc que
evidentment les Illes Balears tenen una economia fonamentada
en el turisme de masses, que aquest turisme de masses són les
classes mitges europees, que volem que continuïn venint,
evidentment que volem que facin el màxim de despesa possible
-només faltaria!, això és lògic i és normal-, però hem de saber
combinar qualitat i quantitat, però amb 400.000 places a
Mallorca, bé, evidentment molt elitista no pot ser aquest
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turisme, molt elitista no ho pot ser. Però parlarem del volum de
places més endavant.

La primera pregunta que jo li formul: quin és l’objectiu? I
en funció d’aquest objectiu supòs que vostès defineixen la seva
estratègia. 

La segona qüestió que jo li planteig: bé, aquí els portaveus
que donen suport al Govern -i ho ha dit el Sr. Mas- varen
refusar una iniciativa del Grup Parlamentari d’El Pi que deia
coses que vostès han assumit ara, que són: el tema de les
assegurances i la realització de proves. I ens varen dir que érem
uns irresponsables i que generàvem inseguretat, això eren les
seves paraules. 

Resulta que el Govern al qual donen suport, mesos
posteriorment -arribant tard-, assumeixen aquestes dues coses.
Jo, evidentment, ens congratulam que se’ns escolti encara que
-ja dic- amb un cert retard i per tant avançar a demà la
temporada per implantar amb més temps i amb més previsió
aquestes mesures. Però bé, benvingudes siguin. 

Jo li deman la realització de les proves diagnòstiques està
molt bé als treballadors, El Pi també té una iniciativa que diu
que la vacunació prioritària haurien de ser els treballadors del
sector turístic precisament per donar seguretat a aquests
treballadors, també ens preocupen els treballadors. Però
evidentment, l’estratègia turística va sobretot adreçada als
turistes, i als turistes el que els hem d’oferir és una destinació
segura i si els oferim una destinació segura i podem també tenir
la capacitat de realització de proves diagnòstiques en els
establiments turístics o a les zones turístiques -que era la
proposta d’El Pi, refusada pels partits que donen suport a la
majoria- idò em sembla que això seria un afegit, un element de
valor a la nostra capacitat de generar aquesta imatge de
destinació segura.

Per tant jo crec que aquestes proves diagnòstiques no només
han de ser per als treballadors, que també, està molt bé que ho
puguem fer als treballadors i als turistes, a tots dos. És la
pregunta que li formul: si ho podran fer a tothom, turistes i
treballadors. 

Mesures restrictives. En general, supòs que coincidirà amb
mi, que és més atractiu anar a una banda a fer de turista on no
et posen un toc de queda. Et dona més feeling, més bon rotlle
-si ho volem dir així- anar a una banda on no hi ha toc de queda
que anar a una banda on no hi ha toc de queda que anar a una
banda on hi ha determinades hores que no pots sortir al carrer.
Per als europeus normals, diguem, a priori és millor això. Per
tant, en quina mesura són compatibles una imatge de destinació
segura i una imatge de destinació atractiva amb el manteniment
de determinades mesures restrictives, que sembla que llancen
un missatge que les coses no estan molt bé a les Illes Balears?
Primera pregunta que li formul en relació amb el tema de les
mesures restrictives.

I segona pregunta que li formul, i que formularé dimarts a
la presidenta del Govern, per què aquestes mesures restrictives
s’apliquen de manera desigual a tota l’oferta turística?
M’explicaré. Els hotels no tenen restriccions d’aforaments, han
de complir determinades mesures sanitàries, benvingudes

siguin, però no tenen restriccions d’aforament. Per què el 25,
més del 25% de l’oferta a les Illes Balears, que és el lloguer
turístic, se li aplica -de manera per a nosaltres absolutament
injusta-, una limitació de 6 persones quan la cèdula
d’habitabilitat d’aquests habitatges per exemple en pot
permetre 10 o 12? S’aplica una mesura restrictiva a més del
25% de l’oferta que la fa manco competitiva, que provoca
problemes de rendibilitat i problemes d’obertura d’aquesta
activitat. Si el que volem estratègicament, supòs que ho
compartim, però també per ventura no ho compartim, és que hi
hagi una reactivació d’aquesta oferta evidentment el que
hauríem de fer és no posar-li unes mesures absurdes. I en
aquest moment hi aplicam unes mesures absurdes, voldria
saber-ne la seva opinió.

Tema connectivitat. Aquí ja se n’ha parlat, evidentment
vostès han de fer campanyes amb les companyies aèries per
intentar augmentar els vols a les Illes Balears. En relació amb
aquesta connectivitat li deman que li sembla la gran idea del
Govern Podemos-PSOE de l’Estat d’implantar un impost de
bitllet d’avions que encara incrementarà el preu i el cost del
paquet turístic cap a les Illes Balears, li sembla una gran
notícia, li sembla una bona notícia? Ja que són del mateix color
polític, doncs, m’agradaria que fessin una valoració perquè
evidentment nosaltres ho valoram d’una manera absolutament
negativa per a les Illes Balears i per a la principal indústria de
les Illes Balears que podria ser i és el turisme.

Li deman si la realització de proves a les entrades dels
aeroports de les Illes Balears es mantindran o es mantindrà, que
hi ha un cert caos, el tema del passaport, del certificat, dels que
estaran vacunats, dels que no estaran vacunats i quines proves
exigiran. Coincidesc que de vegades la limitació de preus pot
tenir un efecte contraproduent, perquè el que pot provocar és
que hi hagi moltes bandes on abans es feien PCR o antígens
que les deixin de fer perquè no els surtin econòmicament
rendibles. I això és així. Per tant, per ventura aquesta limitació
no serà tan positiva i no generarà l’efecte esperat sinó que
generarà un altre tipus d’efecte.

El Grup Parlamentari d’El Pi sosté que s’hauria de fer una
feina perquè fos suficient la prova d’antígens, perquè és molt
més econòmica, molt més ràpida i amb una logística molt més
senzilla. Per tant, aquí també tenim una línia de feina que ens
agradaria saber si vostès comparteixen o no comparteixen amb
el nostre grup parlamentari.

I després, ja s’ha dit, però nosaltres pensam que
evidentment a mig i a llarg termini l’Agència d’Estratègia
Turística ha de fer molta més feina en el tema del coneixement
i en la intel·ligència de dades, ens falta tenir un coneixement
molt més apamat, molt més aprofundit de les capacitats de les
Illes Balears, de les necessitats dels mercats emissors i per tant
tenir la capacitat de fer feina d’una manera molt més exacta i
molt més rigorosa de cara al futur de les temporades turístiques.
Per tant, nosaltres pensam que aquí, ja sé que vostès
comencen...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Melià, debería de ir acabando.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

... acab, aquesta és la darrera pregunta que li formul per a la
rèplica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Melià. Antes de dar paso al Grupo
Mixto, para que conste en acta, tengo que preguntar si la Sra.
Silvia Tur sustituye a la Sra. Patrícia Font, que, como al inicio
de sesión no estaba, no ha podido quedar en acta.

LA SRA. TURI I RIBAS:

Així és, president, bon dia, substituesc la Sra. Patrícia Font.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pues en ese caso, por parte del Grupo Mixto, tiene la
palabra la Sra. Silvia Tur, por un tiempo máximo de diez
minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies. Bon dia a tothom, diputades, diputats. També
gràcies al Sr. Xisco Mateu i al seu equip per haver comparegut
avui de matí a aquesta seu parlamentària. Faré una intervenció
molt breu per diverses raons que ara explicaré, bé, primer
perquè no som els proposants d’aquesta iniciativa, entenc que
el Partit Popular ho va fer fa nou mesos amb una motivació que
és molt raonable i fins i tot comprensible, que puc compartir,
i si l’hagués presentat avui potser també tendria molt de sentit
perquè evidentment l’activitat turística ens preocupa, és a dir,
el futur de l’activitat turística ens ha preocupat a tots al llarg
dels darrers mesos d’una manera prou important i, de fet, ha
estat a la centralitat del debat polític gairebé tot el temps.

Voldria dir que en aquest cas entenc que algunes de les
preguntes que se li han formulat a vostè tenen difícil resposta
per part seva, segurament, perquè crec que fugen prou de
l’àmbit d’actuació de l’agència que vostès representen, sobretot
qüestions que, bé, ja ho explicarà vostè, però entenc que moltes
qüestions relacionades amb temes de vacunació, amb controls
a aeroports, etc., segurament no es troben dins l’àmbit directe
de decisió d’aquesta agència. Si m’equivoc ja m’ho dirà vostè,
però bé, crec que això el que fa és desorientar una mica o
descentrar una mica el que hauria de ser el debat de les
qüestions que vostès lideren i de les quals tenen competències
directes en el dia a dia.

Després, per altra banda, també hem de dir una qüestió i és
que en matèria d’ordenació turística, en matèria de promoció
turística ja fa prou de temps que cada illa fa la seva pròpia feina
des dels consells insular, amb més encerts o menys, això
sempre evidentment és qüestionable i discutible, però cada illa
té els seus instruments de feina, cada illa fins i tot, per molt que
compartim algunes qüestions, cada illa té la seva pròpia
personalitat, té la seva pròpia marca, la seva identitat i, per tant,

sempre insisteix quan parlam d’aquestes qüestions que ningú no
ha deixat de fer feina, cap consell insular no ha deixat de fer
feina en promoció turística i en ordenació turística. Per tant,
trob que moltes vegades duim aquí un debat que és francament
reiteratiu i, per altra banda, diria que un poc estèril perquè,
insisteix, el gran gruix de feina el fan els consells insulars en
matèria, evidentment, d’ordenació i de promoció turística.

La labor que fa la seva agència evidentment és diferenciada,
és una labor molt important, però dubt, dubt, que tengui una
repercussió tant directa, com alguns representants aquí volem
fer veure, sobre el devenir o sobre l’èxit d’aquesta temporada
turística que tot just hem començat i de les futures. I esper que
no interpretin això com una qüestió de desmerèixer per a res la
feina que fan, que quedi clar, vull dir, crec que és una feina
imprescindible, però és paral·lela a la que es fa des dels
consells insulars i treballen a un altre àmbit.

Per tant, sobre aquestes qüestions que crec que realment
preocupen més als grups parlamentaris, tant al proposant com
a alguns altres que s’han pronunciat fa un moment, insisteix,
són qüestions que crec que, en bona part, estan resoltes ja,
algunes qüestions ja estan resoltes o es resoldran en breu. Per
tant, no crec que ni tan sols que el Parlament sigui l’àmbit on
podem decidir sobre aquests aspectes.

Ja els ho dic, per part meva no faré preguntes perquè, en
definitiva, no tenc res a qüestionar respecte de la labor que
vostès fan i pens que, com dic, cada illa fa la seva feina. En el
cas de Formentera, ja disposa també d’un observatori turístic el
qual, evidentment, té molta feina a desenvolupar; crec, si no
vaig errada, que a Menorca també existeix algun organisme
semblant que fa més temps que fa feina; i per la resta d’illes no
tenc entès que sigui així, però estic segura que n’hi haurà en el
futur. 

I en qualsevol cas, crec que evidentment sempre s’ha de
reforçar la feina de coordinació entre Govern i consells
insulars, sempre és millorable, evidentment, però també em
consta que hi ha un diàleg permanent, que hi ha un contacte
permanent i una feina que pos en valor perquè fins ara ha
permès que cada illa hagi pogut fer un poc el seu camí en
funció dels mercats que considera que són més adients pel
perfil turístic de cada illa i del seu sector, però sense, per això,
deixar de treballar de manera conjunta i fins i tot coordinada
entre les diferents illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Tur. Por parte del Grupo Socialista tiene la
palabra la Sra. Pilar Sansó, por un tiempo máximo de diez
minutos.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, en primer lloc vull
agrair la compareixença del Sr. Mateu, que hagi vingut aquí a
pesar que fa molt poc temps que ha assumit el seu càrrec,
donar-li la benvinguda a vostè i als seus acompanyants, el Sr.
Sáez i el Sr. Madico.
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Bé, com ja hem repetit moltíssimes vegades la crisi sanitària
de la COVID ha provocat una crisi econòmica i social mundial
amb conseqüències mai conegudes i consideram que la gestió
que s’ha dut a terme des del Govern de les Illes Balears és molt
positiva, en prioritzar davant de tot la salut de les persones i el
control de la pandèmia, fet que ha provocat que les nostres Illes
Balears sigui de les comunitats autònomes amb menor
incidència, de fet ahir hi havia unes xifres de 30 afectats, ahir
dia 26 de maig, i duim en aquesta línia de baixa incidència des
de ja fa dos mesos almanco.

Per tant, creiem que amb una bona situació sanitària es
garanteix una bona temporada, com ja s’ha demostrat al mes
d’abril on les Illes Balears han liderat l’ocupació hotelera
gràcies a l’impuls del turisme alemany que ha apostat per les
Illes Balears com a una destinació segura.

Per tant, creim que és molt positiu que des de la Conselleria
de Model Econòmic, Turisme i Treball s’impulsi la reactivació
turística i, per tant, econòmica perquè tant les persones
treballadores com els empresaris es puguin recuperar durant
aquest semestre del 2021.

Per tant, en aquest context consideram que des de l’AETIB
se juga un paper fonamental a l’hora de dur a terme aquesta
reactivació i que els 11 milions que tenen prevists al Pla de
reactivació turística, en prioritzar entre d’altres la recuperació
del flux turístic, posicionar les Illes com a destianció turística
segura en relació amb la COVID i dissenyar i executar un pla
de millora del model turístic per a les Illes Balears, per tant,
consideram que aquestes línies d’actuació són molt positives i
que van ben encaminades.

Des del Grup Parlamentari Socialista pensam que aquest
2021 serà un punt d’inflexió clau cap a la millora de les Illes
Balears per posicionar-nos una altra vegada com a motor
turístic de l’Estat, però d’una manera segura i sostenible. Per
tant, en aquesta tasca, en aquest moment en aquesta aposta de
turisme segur i sostenible creiem que l’AETIB té una feina
d’encarregar-se de la planificació general i del foment de
l’activitat econòmica de les Illes Balears que afecti el sector
turístic i, per tant, vostès tenen la responsabilitat d’impulsar el
turisme com a un motor econòmic i -repetesc- com a motor
econòmic segur i sostenible.

Vull remarcar, que vostè ja ha comentat i ha fet referència
a aquest pla de reactivació turística dotat amb 11 milions
d’euros, vull remarcar la col·laboració entre les línies...
companyies aèries, on destinen 5 milions d’euros per
promocionar les rutes existents o noves rutes, per tant, creiem
que és molt positiu que es faci feina amb les companyies, amb
la promoció d’aquestes destinacions segures de les Illes
Balears. 

Després, també veiem molt positiva la destinació de 2
milions d’euros en apostar per una oferta diferenciada que crea
un valor, promocionar els segments estratègics és molt
important i també diversos aspectes d’oferta complementària
que es puguin oferir.

I sí que el vull felicitar per l’aposta pel foment de la
mobilitat entre illes en posar en marxa els bons turístics per un

import de 2 milions d’euros, una iniciativa que ha tengut molta
acceptació entre els residents de les Illes Balears, el vull
felicitar a vostè i a tot el seu equip per aquesta iniciativa, i és
una aposta que reactiva un turisme segur entre residents de les
diferents illes i alhora ajuda les agències de viatges, que han
passat moments gairebé més difícils que la resta de sectors, i
també ajuda els establiments turístics, que és obvi que també ho
han passat malament.

Aleshores el punt, l’eix quart d’aquest pla de reactivació,
que fa referència a reforçar la gestió de la informació i la
comunicació amb campanyes de comunicació i sobretot
fomentar el portal web illesbalears.travel. En aquest punt sí que
li vull fer una... bé, no una pregunta, sinó un prec, que, bé, jo he
entrat a la web, i hi entr diverses vegades per temes personals,
i trob a faltar que... -o no ho he trobat, eh?, perquè em varen dir
que sí que hi era en francès, que hi era en francès, jo no ho he
trobat-, però si no hi és en francès la pàgina web
illesbalears.travel, sí que li demanaria si hi ha possibilitat de
fer-ho perquè és veritat que França no és el principal país
emissor de turisme a les llles Balears, però sí que hi ha molt de
turisme francès que ve a les nostre illes, sobretot a Menorca,
per tant, sí que li agrairia, si no hi és, ja li dic que jo no ho he
trobat, pot ser que hi sigui en francès, a veure si hi ha
possibilitat de posar-ho.

Pel que fa també..., vull donar la importància també a una
web d’informació actualitzada sobre la COVID que és Travel
Safe, que crec que vostè també hi ha fet referència.

Després, vostè ha comentat i ha parlat i ho ha explicat de
forma molt detallada i molt ben explicat el pack de seguretat
que s’ha presentat i que crec que aquest pla posiciona les Illes
Balears com a un destí turístic segur, segur com a destinació,
però també segur per als treballadors del sector turístic, del
sector de la restauració i és molt important que, en un món
d’incertesa en el qual ens trobam avui en dia per aquesta
malaltia, per aquesta pandèmia, que els treballadors de les
nostres illes tenguin la seguretat d’anar a treballar i que es faci
de la millor manera possible.

També vull remarcar en aquest pla de seguretat les
assegurances dels visitants, que la gent que ha de venir aquí que
està afectada pugui tenir unes assegurances per a llavors
repatriar-se, i també els hotels pont per passar la quarantena en
cas que sigui necessari. És veritat que, atesa la baixa incidència
que hi ha avui dia, hem passat de tenir tres o quatre hotels pont
a tenir-ne un. Per tant, crec que també això és una informació
prou important.

Després també creiem que és molt important tenir la
informació turística i sanitària actualitzada tant a les webs com
en aplicació, que vostè ha comentat, i l’aposta per
infraestructures sanitàries amb una qualitat hospitalària; crec
que s’ha de reconèixer la qualitat hospitalària a les nostres illes
i dels professionals que han donat molt bon exemple i molts
bons resultats a les nostres illes, i també l’aposta que volem fer
o fan per la innovació i el desenvolupament.

En darrer lloc i no manco important vull remarcar la
importància de seguir treballant i impulsant els sectors
estratègics turístics. Jo no entraré en detall, vostè ha comentat
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els vuit sectors estratègics existents i creiem que és una aposta
de col·laboració publicoprivada amb els diferents sectors
existents avui en dia que formen part dels SET, i que...
promocionen productes i ajuden a la desestacionalització, que
ja va ser visible al 2018 aquesta desestacionalització tan
desitjada, aposten també per la diversificació del producte i
aposten també per un turisme de qualitat. Per tant, crec que s’ha
de seguir fent feina, vostè ja ho ha comentat, promocionant i
impulsant aquests sectors estratègics.

Després també, crec que vostè també ja..., bé, vostè ja ha fet
incidència en l’aposta... en aprofitar el fons Next Generation
amb l’objectiu de digitalitzar el sector turístic a tots els seus
àmbits. Per tant, creiem que és una aposta que han de tenir en
compte i han de treballar quan sigui el moment en aquests fons.

I ja per acabar, vull aprofitar per felicitar-lo pels premis
obtinguts pels estands de FITUR, uns estands que han apostat
per la qualitat, la qualitat turística, la qualitat... la imatge que
volem transmetre de qualitat turística i que, per sort, no han
seguit el model d’estands de Múrcia. Per tant, els felicit que
segueixin per un model de qualitat i no per un model de
pandereta com han fet altres comunitats autònomes, com per
exemple Múrcia.

I ja sí per acabar, li volia demanar si..., crec que li ho han
comentat altres grups, si té previst o si ens pot explicar un poc
l’estratègia de l’AETIB d’ara endavant, si té una planificació
o si ha pensat una planificació de cara al futur immediat i a
llarg, mig i llarg termini i, per tant, li agrairíem que si té una
planificació o s’ha pensat una planificació feta per a l’AETIB
amb uns objectius clars que ens ho expliqui.

Gràcies, Sr. President i gràcies, Sr. Mateu. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sra. Sansó. Ahora, para contestar, tiene la palabra
el Sr. Francesc Mateu, director gerente de la AETIB, por un
tiempo ilimitado.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE L’AGÈNCIA
D’ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS
(Francesc Mateu i Aguiló):

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Molt agraït per
les aportacions i comentaris, en base a les notes que he pres
desgranaré un poc les meves respostes per temes. 

En primer lloc, se’m fa complicat respondre respecte de
temes en què jo no era en el Govern, aleshores el que va succeir
jo entenc..., evidentment que el temps pel qual hem vengut a
donar explicacions per la meva banda doncs és de dos mesos,
la qual cosa fins i tot es podria considerar agosarat; més enllà
d’això, no tenc eines ni informació per donar, per rebatre
altres... I el fet que s’hagués fet la demanda anterior, cosa que,
tenint en compte els mesos tan complicats que hem viscut...,
tampoc..., bé, crec que entra dins el natural. En tot cas, com ja
dic, des d’un primer moment que se’m va plantejar aquesta
compareixença doncs he estat encantat de fer-la i l’he feta en el
menor temps possible, recordem que fa dues setmanes trèiem
el Pla de reactivació, el Safety pack, i la setmana passada érem

a FITUR, per tant hem fet -o he fet- bé, tot l’equip hem fet tanta
via com ens ha estat possible. 

Respecte de la comissió d’experts sí que vull incidir en...,
perquè sí que m’envien una informació perquè consider que és
un tema important entendre, que la comissió d’experts el que va
fer és enriquir prou el debat i es va fer ressò també d’algunes
propostes de grups parlamentaris, entre les el Safety pack, els
bons turístics, els canvis a la web o la vigilància a platges, així
com ampliar les relacions públiques amb altres països; tot això
va provenir d’aquesta comissió d’experts, cosa que crec que
reforça el seu paper. 

Respecte del consens a què s’ha fet referència, des del meu
punt de vista i des de la meva experiència d’aquests mesos, és
clar, nosaltres hem parlat amb molta, molta gent, aleshores no
entenem..., o entenem -dit d’una altra manera- que la
col·laboració publicoprivada ha estat constant, permanent, hem
parlat amb consells, hem parlat amb ajuntaments, hem parlat
amb entitats privades i, a més, això està a través SET de
l’AETIB, és una cosa que -com aquell que diu- duim al nostre
ADN, nosaltres estam permanentment, constantment reunits
amb totes les administracions, amb empreses privades, amb
associacions, amb societat civil..., des de l’AETIB això és part
del nostre dia a dia, per dir-ho de qualque manera, d’acord?

Bé, respecte dels plantejaments a curt termini, és molt
difícil plantejar accions o des de l’AETIB ha estat molt difícil
plantejar accions quan no sabíem, per exemple el mes de març,
gairebé si tendríem temporada, per tant la majoria d’aquestes
accions em consta que estaven preparades des de feia molts
mesos però es podia llançar quan teníem garantia que podien
venir avions; per exemple, el cas del co-màrqueting o el cas que
hi hagués garantia de poder anar a altres illes com en el cas del
bons. Llançar això, i pos per exemple el mes de febrer o el mes
de març, quan tan sols..., o les perspectives que jo record tenir
el mes de març, idò eren prou complicades, per tant se’m fa
molt..., s’ha dit per diverses bandes que hem fet tard,
sincerament, m’és complicat pensar com haver-ho fet d’una
altra manera tenint en consideració aquest fet que, ben bé per
Pasqua, sí, la cosa començava a pintar bé, però així i tot..., diria
que no teníem...; bé, i de fet, essent extraordinàriament
conservador -diria jo- tots estam amb els dits creuats perquè hi
hagi temporada, les perspectives són positives i les accions que
posam damunt la taula, ara per exemple els bons han funcionat
prou bé, és possible que entre avui i demà acabem l’import de
2 milions que s’havia posat damunt la taula, per tant hi ha
accions que crec que el seu encert -per dir-ho de qualque
manera- ha estat indubtable. Aleshores, bé, reiter que se’m fa
complicat dir com haver-ho fet d’una altra manera les accions
a curt termini, no veig haver-ho fet abans de Pasqua, per
exemple, quan no teníem tan sols una perspectiva clara de tenir
temporada, se’m fa complicat.

A més a més, és a dir -com ja he dit a la meva exposició-
parlam d’increments de vols, increments de connectivitat, del
30% setmanal del mercat més important que tenim a les Illes
que és el mercat alemany, crec que evidentment..., podria ser
millor? Sí, pot ser, però crec que si per Pasqua haguéssim dit
que a partir de finals d’abril apujarien un 30% les places
-setmanalment, eh?- les places en els avions provinents
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d’Alemanya..., no ho sé, crec que haguéssim firmat els aquí
presents, jo almanco crec que hagués firmat, d’acord?

Respecte de qüestions concretes com per exemple, bé, totes
les accions del Pla de reactivació podrien haver arribat més
enfora, bé, de fet arribaran més enfora perquè si bé la
campanya de co-màrqueting arriba al 15 de novembre, pensau
que també per a una companyia aèria volar fins al 15 de
desembre a Balears pot ser, fa molt complex establir una ruta
permanent, aleshores -bé, també perquè s’ha parlat aquest tema
molt amb les companyies aèries, navilieres, etc.,- es va
proposar el 15 de novembre perquè es va considerar amb totes
les informacions que teníem la data probablement més adient,
i així s’ha fet. Evidentment, les campanyes, però, duren fins a
final d’any, amb la intenció que la pròpia demanda des dels
països emissors sigui la que estiri, acabi d’estirar la temporada,
però sí que les campanyes estan previstes fins a final de l’any. 

Respecte del co-màrqueting hi ha hagut una pregunta sobre
si els 5 milions són íntegrament del Govern. Sí, ho són, són
íntegrament del Govern, sí, sí, sí, d’acord?

Seguesc un poc. Respecte que som el tercer director de
l’AETIB no tenc gaire a dir, la meva intenció i la meva
perspectiva de feina és a dos anys vista, per tant... D’acord?

Com ja he dit, el tema de la reactivació, no veig una manera
molt més diferent de fer-ho d’una altra forma.

I respecte del llarg termini, que sí que s’han fet també una
sèrie de qüestions amb això, l’aposta pel lideratge no ve d’ara,
ve d’enrere, el que passa és que probablement ara se’ns dona
una situació a través dels fons Next Generation, se’ns dona una
oportunitat, un momentum -aqueixa paraula està de moda- idò
probablement és una situació en què hem d’aprofitar, aleshores
hem d’incrementar l’aposta per aqueixa sostenibilitat i
circularitat, i en aquest sentit, en tot el tema dels fons Next
Generation, per exemple, fem feina amb la Fundació Impulsa,
que ens ajuda molt perquè tenen un coneixement molt específic
i molt aplicat a la realitat de l’economia de les Illes sobretot en
tema de sostenibilitat i circularitat, que crec que ens dóna un
valor afegit molt important a l’hora de gestionar aquests fons
que seran probablement la feina més important que tendrà
l’agència durant els pròxims anys.

Per tant, en aquest sentit coincidesc plenament pràcticament
amb tots que hi ha una aposta molt clara per aquesta
sostenibilitat. I també es feia referència al fet de si apostam per
un turisme més o menys massificat, evidentment la resposta és
que una cosa, una capacitat hotelera com la que tenim a les Illes
Balears evidentment necessita d’una quantitat de turisme, però,
com també em sembla que plantejava el Grup de MÉS, la clau
està en la despesa per turista i en la desestacionalització. És
clar, això és la clau evidentment, és a dir, més que..., quan
parlàvem d’objectius i quan parlàvem de..., probablement el
gran objectiu se centri en aquests dos aspectes: la capacitat de
desestacionalitzar i la capacitat d’incrementar la despesa
mitjana per visitant.

Aquests dos aspectes són els que marcaran l’èxit de tot
aquest pla, és a dir, parlam de sostenibilitat i circularitat, però
al final s’escenificarà amb tota una sèrie d’accions molt

importants, tant a nivell mediambiental com a nivell de
segments turístics, i ho veurem amb desestacionalització i ho
veurem amb un increment, si tot va bé, de la despesa mitjana
per turista que probablement siguin els grans indicadors que
manejarem durant aquests mesos.

Respecte de la web illesbalears.travel em faig ressò que no
la tenim en francès, efectivament és així i estudiarem posar-hi
remei. I també s’ha dit que no estava massa actualitzada, bé, em
faig... m’avenc al que he dit fa un moment, és a dir, actualitzar
una cosa fa una sèrie... fa dos mesos quasi, quasi, que no
sabíem avui exactament en quin punt estaríem, idò
probablement ens hem mantingut en un prudent stand by, no?,
amb la intenció que quan poguéssim o quan tenguéssim més
certeses aleshores traslladar-les a tots els canals, no només a la
web, sinó a tots els canals de comunicació que tenim on line,
que, a més de la web illesbalears.travel gestionam diversos
comptes de xarxes socials.

Què més?... El tema de la limitació de preus, pensam que al
final quan parlàvem també de preus d’un pack per venir, bé,
s’ha fet amb la intenció que al final el cost un poc d’una família
d’avui en dia que tal vegada s’han de fer PCR a les Illes..., idò
abaixar en la mesura... o ajustar en la mesura possible el cost
d’aquest...

Com és obvi, a curt termini s’ha apostat per una reactivació
que si parlam dels mesos d’estiu, el sol i platja ha estat molt
present, però en això la intenció és que sigui una parèntesi i de
cara que a partir de l’any 2022, si tot ha anat bé, com esperam,
aleshores tornarem a la línia de sostenibilitat, a la línia de
reforçar la comunicació de tots els segments d’estratègia
turística perquè com aquell que diu el sol i platja... es fa la
comunicació a través de la majoria de les empreses, és a dir, la
força de comunicació del sol i platja em sembla que no l’hem
de posar en dubte i allà on necessitam ajuda és precisament per
desestacionalitzar. Aleshores aquí és on entra tota la
comuniació orientada a reforçar els SET estratègics de turisme.

Respecte de com pensa funcionar l’AETIB, a mi sí que em
feia ganes fer un poc una explicació molt ràpida d’això.
Nosaltres creiem moltíssim en l’equip -com ha dit el Sr. Melià-
en el tema del coneixement, entenem que... el coneixement a un
nivell important, és a dir, si volem parlar de lideratge, parlar de
lideratge sense... a més a més tenir lideratge en coneixement
ens trobaríem coixos, per tant, això és una aposta que crec que
serà clau i des del meu punt de vista extraordinàriament
important, necessitam coneixement a nivell de les persones que
ens visiten, qui són, com compren, com consumeixen, d’on
vénen, quin és el seu comportament tant des del seu país
precompra, compra, postcompra i durant la seva estada.

I hem de ser capaços, com em sembla que deia el Sr.
Pérez-Ribas, de compartir aquesta informació, crec que és clau,
crec que és clau en això entendre’ns amb els observatoris que
ja es posen en marxa a les diferents illes i compartir... és a dir,
treballar aquesta informació conjuntament i compartir-la,
perquè això al final no només arribi a la promoció, sinó que
arribi a totes les actuacions i a tots els racons del sector turístic
i ho entenem com a un aspecte clau.
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Evidentment, això ens obligarà també a tenir coneixement
de la nostra competència, la nostra competència també fa les
coses bé, alguns d’ells o molts d’ells i aleshores hem de saber
quines són aquestes bones pràctiques, i això també ens obliga
a tenir una estructura de coneixement molt important. I
evidentment no s’ha de deixar de banda l’entorn..., és a dir,
apareixen nous segments, apareixen nous mercats i hem d’estar
preparats i hem d’estar -com també s’ha dit en aquesta sala-,
anar per endavant, no només adaptar-nos, sinó ser capaços
d’entendre l’entorn abans que ningú per poder prendre les
mesures necessàries en aquest sentit, d’acord?

Aleshores, això també, desenvolupar coneixement en aquest
sentit serà molt important.

Tota aquesta part de coneixement després hem de ser
capaços de transmetre-la a la gestió, ja com deia a l’exposició,
el motor de l’Agència, de l’AETIB són els SET; estam prou
contents del funcionament, les empreses que en són usuàries
estan prou contentes de com funciona. Aquesta relació
publicoprivada funciona molt bé i en aquests SET, a aquest
funcionament l’hi afegim aquest sedàs o aquest paraigua de la
sostenibilitat i circularitat, és a dir, totes les nostres accions,
totes les nostres iniciatives a través dels SET han d’estar sota
el paraigua de la sostenibilitat i circularitat, ja no hi ha d’haver
cap acció que ho posi en dubte. Crec que fa temps, per la
informació que tenc, que es fa d’aquesta manera, però -com
deia- tenim davant nosaltres una oportunitat, un moment únic
que fa que haguem de ser extraordinàriament escrupolosos en
cadascuna de les accions.

A més a més, hem de ser capaços d’arribar millor a les
destinacions, em sembla que aquí hi ha una diputada de
Formentera, si no estic equivocat, que hi feia referència, crec
que sí que això és un repte per part de l’AETIB, de ser molt
més curosos i tenir molt millor coneixement de les destinacions
i, a més, de fer molta feina amb les destinacions. Ja en fem
molta, jo fa dues setmanes era a Formentera i a Eivissa i
parlava amb la presidenta i amb el director insular de Turisme
d’Eivissa, a més he tengut contacte a FITUR amb Menorca, és
una fita, un repte que ens hem posat també d’intensificar molt
la feina amb les destinacions i amb les institucions i empreses
de cadascuna d’aquestes destinacions, i això seria, diguéssim...,
al final entenem que els SET turístics s’apliquen dins les
destinacions i, per tant, tenim el compromís de tenir molt de
coneixement en aquest sentit.

I no sé si em deix alguna coseta... Implicació d’altres
indústries en temes de circularitat, sense cap dubte -sense cap
dubte-, coincidesc amb moltes de les coses que s’han apuntat
en aquest sentit. L’altre dia vaig sentir una... bé, que també es
parlava a una conferència de tema de fons europeus que parlava
de com caminar, del volum, d’aprofitar el volum per arribar al
valor, que en anglès deien from volume to value, i em va
semblar una frase que resumia molt bé aquesta idea de sobre la
base del volum arribar a un valor poderós, i aquí evidentment
tornam a aquesta idea de la desestacionalització i de la despesa
per turista.

També el que dèiem, jo... em costa donar resposta a
aspectes que em passen per sobre com vacunació, aeroports...
em sobrepassen, no... no... no tenc massa més informació.

I coincidesc amb la importància que totes les acccions que
facem incloguin el benestar dels residents i tenguin aquesta
visió i òbviament dels treballadors, això més que per
descomptat, sense mai no deixar de banda que una agència
d’estratègia es dirigeix als seus clients que són, òbviament, els
turistes que ens visiten. Per tant, hem de ser capaços de fer
feina en els tres àmbits.

Per la meva part crec que he anat responent gairebé tot el
que se m’ha anat plantejant, si hi ha alguna altra pregunta...

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Ahora en el turno de réplica por parte del
Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la Sra. María
Salomé Cabrera, por un tiempo máximo de cinco minutos.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, per totes les seves
explicacions, Sr. Mateu. Vull fer un aclariment, res més enfora
de la meva voluntat de culpar-lo directament, personalment de
res del que s’ha parlat aquí. Lògicament he fet un plantejament
des del punt de vista que vostè ve a comparèixer aquí
voluntària... bé, a petició, però de manera ràpida des que vostè
ha entrat, però també ha d’entendre que vostè representa el
Govern, representa una gestió que nosaltres esperam fa vuit
mesos, i ja li dic que vuit mesos no hauria de ser el normal,
esperar perquè algú doni... perquè el Govern, no vostè
personalment, sinó en general es donés explicació als
parlamentaris, als diputats o a l’oposició. Crec que açò és...,
però que quedi clar que no és un atac directament a la seva
persona ni molt manco, al contrari.

Vull dir també que, respecte de les explicacions que ens ha
donat, fer menció que quan nosaltres hem dit que arribàvem
tard respecte del Pla de reactivació, del Pla integral de
reactivació per a la temporada turística, nosaltres consideram
que efectivament és tard, per què? Perquè efectivament no és
qüestió de dir “ho fem a Setmana Santa i ho traiem”, nosaltres
el que consideram que s’hauria de fer és preveure, com molt bé
vostè ha dit ara al final, que s’ha d’avançar a les
circumstàncies. El Govern en aquest sentit té l’obligació
d’avançar-se a les circumstàncies. I com es podria haver
avançat en aquest sentit? Bé, idò, deixant aquestes bases,
aquesta licitació per co-màrqueting, per exemple, concretament
en el tema de la connectivitat, que és el punt feble nostre,
preparat, per què? Perquè en el moment que fos necessari açò
es pogués treure endavant o treure-ho a Setmana Santa amb
l’explicació que la data d’inici de les campanyes aniria en
funció de la situació epidemiològica, vull dir, en aquestes
situacions d’adaptació a la realitat que vivim.

Açò és el que nosaltres diem que és tard i, a més a més, i
vostè serà conscient que si a més a més s’ha de començar la
primera o entrar la primera campanya trenta dies abans
d’haver-se publicat el BOIB, i després que ha de durar la
primera fase fins al 30 de juny, que açò també vostè m’ho
corregirà si no ho tenc ben entès, idò ens sembla que la primera
fase d’inici i de reactivació queda molt minvada, i açò és el que
consideram que no... que és una llàstima, sincerament, perquè
ho necessitam, la gent ho necessita, els empresaris ho
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necessiten, els treballadors ho necessiten per recuperar llocs de
feina i les famílies ho necessiten. No parlam de política, parlam
que açò s’ha de reactivar.

I sí, efectivament, sí que haguéssim firmat amb el 30% de
l’Alemanya, és clar que sí, però és que ens fa falta firmar també
amb un altre 30% d’altres mercats, perquè vostè sap que el
mercat alemany és directament Mallorca i Formentera..., i em
corregiran, però és que tenim Regne Unit que..., Menorca i
Eivissa és Regne Unit; Alemanya pràcticament és residual, no
diré residual, és anecdòtic a efectes de negoci, no ha arribat ni
un vol fins ara, ha arribat un, dos, el 20%. Vull dir és d’açò que
parlam, és d’açò que parlam; França, molt important, per a
Menorca -com ha dit la Sra. Sansó- i també per a altres illes,
per tant, parlam de la necessitat d’anar per endavant de la
situació.

Després, el tema del 15 de novembre, gràcies per la seva
explicació, efectivament, el que cal és que aquestes actuacions
puguin estirar la voluntat de les companyies aèries de continuar
fent aquests trajectes, però la realitat ens diu que serà molt
complicat. Aquí a Balears almanco... hi ha illes que tenen
manco possibilitats que açò succeixi, per açò vostè ha dit que
hi havia altres accions que tenien previstes per allargar la
temporada. En açò sí que m’agradaria insistir, i si ara no té
concretament quines són sí que m’agradaria poder tenir aquesta
informació perquè crec que per a nosaltres és molt important,
necessitam allargar la temporada tot el que faci falta i més.

Li volia demanar també, es va aprovar una PNL, una
iniciativa per part del Partit Popular que es va aprovar, en què
demanàvem que un dels SET es dediqués a l’estratègia de
creuers, per què? Perquè és un tipus de turisme que
desestacionalitza, que és important i que com que hi ha una
voluntat de regular o d’ordenar o de tenir consciència del que
rebem, idò necessitàvem tenir també una estratègia. Açò es va
aprovar i no ho he vist al pla que tenen vostès i m’agradaria
saber si ho tenen previst fer.

I ja acab el temps pràcticament, hi ha molts més temes, però
bé, és igual. En principi vull agrair la seva exposició i insistir
que creiem que l’AETIB ha de fer una feina d’ordenació, de
lideratge, de defensar els interessos de Balears al seu conjunt...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cabrera, debería de acabar.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... i de posicionar el nostre arxipèlag i recuperar el nostre
prestigi.

Moltes gràcies, Sr. Mateu. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Cabrera. Por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos no se hará uso de la palabra.
Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra
el Sr. Marc Pérez-Ribas, por un tiempo máximo de cinc
minutos.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Agraït per les seves explicacions, mentre
donava resposta a les nostres preguntes recordava què era
l’AETIB fa dos anys; fa dos anys l’AETIB es dedicava, tenia
diverses funcions: una d’elles s’ha fet, que era la gestió de les
grans fires turístiques; una de les altres funcions era el
coneixement, l’estadística, que era intentar en col·laboració
amb Turespaña arribar al màxim d’indicadors per tenir el
coneixement més exhaustiu de la situació turística; fa dos anys
hi havia determinades reclamacions que nosaltres demanàvem
que en això s’aprofundís més, però la gran ocupació de
l’AETIB fa dos anys era la gestió dels projectes que provenien
dels fons de l’impost de turisme sostenible i tot el que
significaven aquests projectes derivats d’un impost que ja
nosaltres, des del Grup Parlamentari Ciutadans, hem intentat
que es reduís o que, sobretot en aquesta temporada de
pandèmia, se suspengués temporalment.

Això no ha estat així. De totes maneres a l’AETIB a l’inici
de la pandèmia es va prendre la decisió, a través d’un decret
llei, d’eliminar la Comissió de Turisme Sstenible que estava
formada pels sectors representants, diguéssim, de l’activitat
turística tant les patronals com sindicats com altres sectors
perquè el Govern va decidir d’una manera unilateral escollir
únicament determinats projectes per realitzar i va rebutjar
projectes que ja estaven aprovats i supòs que, bé, ja veurem
com queda tot això.

Però escoltant la seva intervenció ara, i ha dit una cosa que
és molt important, que l’AETIB se centrarà i focalitzarà els
seus esforços en la gestió dels fons europeus Next Generation,
i m’ha agradat molt, ha focalitzat també en els SET i focalitzar
la feina en què tots aquests projectes tenguin un component de
sostenibilitat i d’economia circular, que, bé, crec que tots estam
d’acord, perquè a més a més, hem fet diverses proposicions i
han sortit per unanimitat en aquest tema, d’economia circular
i d’orientar cap on hem d’anar. 

És clar, a mi, res, és un tema d’operativa i gestió del
Govern, si hi ha una conselleria que gestiona -en teoria- els
fons europeus Next Generation i des de l’AETIB també es fa
una gestió, era més que res per tema d’operativa com,
exactament què és el que..., la intervenció de l’AETIB en tota
aquesta gestió de fons europeus quin àmbit tendrà?

I bé, sobre el debat del que significa -que aquí hem parlat,
no?- que si, i vostè ho ha dit, que un dels objectius és que la
despesa per turista sigui de les més altes aquí, tenim un debat
que no hem resolt encara que és què significa turisme de
qualitat? I s’ha parlat, el Sr. Melià ha dit el turisme de xeics o
el turisme de classe mitjana, aquí ens trobem amb una situació
que si optem per un turisme de xeics -perquè s’ha dit aquí
abans- és clar, evidentment hauríem de donar un impuls al SET
del luxe, que vostès tenen un SET, un segment estratègic dins
de l’AETIB, però això moltes vegades xoca amb determinats
plantejaments de determinats grups parlamentaris que donen
suport al Govern.

Jo crec que el tema de turisme de qualitat l’hem d’orientar
cap al turisme de gent realment implicada amb la sostenibilitat
que venguin turistes que realment generin pocs residus, que es
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pugui gestionar els fluxos de turistes d’una manera eficient,
tecnològica, aquí, un impuls a les tecnològiques, perquè la
sensació de massificació no sigui ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pérez-Ribas, debería ir acabando. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

..., d’acord, no sigui tan preocupant i resti competitivitat i
aprofundir principalment sobre el tema de la sostenibilitat, més
que per la despesa diària dels turistes. 

Gràcies.  

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Pérez. Por parte del Grupo Parlamentario MÉS
per Mallorca tiene la palabra el Sr. Joan Mas, por un tiempo
máximo de cinco minutos.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Mateu i a la resta de l’equip
per ser aquí, per la paciència i a vostè per les respostes. 

Bé, estam satisfets també d’escoltar que estam d’acord amb
la majoria de qüestions plantejades i que tenim un horitzó a mig
i llarg termini, comú. Jo crec que és cert el que diu el Sr. Ribas,
que no arribam a acabar de definir de què parlam i crec que no
parlam del mateix, quan parlam de turisme de qualitat, és clar
jo diria que el turisme de qualitat és aquell que assegura la
qualitat de vida dels que vivim aquí la major part de l’any i és
respectuós amb el territori i és respectuós amb el país. Per aquí
aniria més o manco la definició. 

Una darrera pregunta i és si fan comptes tornar a publicar
a la web els informes de connectivitat que s’havien estat
publicant la legislatura passada, perquè ens entenguem, que
serveixen per aprofundir per part de consells, ajuntaments i
empreses privades en l’estratègia turística a dur terme i també
en la desestacionalització del sector i de l’activitat? I crec que
és una qüestió important i enllaça amb el que hem parlat de
generar coneixement i de compartir-lo, i aquest coneixement
compartir-lo a l’hora d’això, de treballar plegats amb el sector.

Poca cosa més, agrair-li això, la paciència, i ens tornarem
trobar, ja sigui aquí o a qualsevol altre lloc. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Muchas gracias, Sr. Mas. Por parte del Grupo
Parlamentario VOX no hay ponente, con lo cual no harán uso
de la palabra. Por parte del Grupo Parlamentario El Pi Proposta
per les Illes tiene la palabra el Sr. Josep Melià, por un tiempo
máximo de cinco minutos. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, no m’ha definit..., segur
que és molt difícil de definir quin és l’objectiu. Però bé,

nosaltres, en aquesta discussió de l’objectiu, del turisme de
qualitat, del volum, de la despesa turística, de la
desestacionalització, entenem que l’objectiu òptim és tenir la
màquina al cent per cent del seu funcionament perquè la tenim
dimensionada adequadament. Per tant, nosaltres pensam que
hem d’intentar que les nostres places estiguin plenes el màxim
temps possible, aquest és el nostre objectiu.

Altres no sé si comparteixen aquest objectiu o no, el del
Grup Parlamentari d’El Pi seria aquest. I aquí es produeix una
cosa que no li he demanat, que no li he demanat per manca de
temps, però que consideram molt important que és la dimensió
d’aquesta indústria, i nosaltres no consideram que la dimensió
sigui adequada en aquest moment perquè pensam que hi ha una
sèrie de polítiques que s’haurien d’impulsar per aconseguir un
redimensionament d’aquesta oferta. M’explicaré.

Primer de tot, el canvi d’ús dels establiments turístics.
Nosaltres fem molta incidència i ens sembla un fracàs absolut
del Govern de les Illes Balears el tema del Decret Llei 8/2020
i de la Llei 2/2020 en relació amb el canvi d’ús, per què?
Perquè cap establiment no s’ha acollit al canvi d’ús. El canvi
d’ús és un instrument per reduir les places. I si -com diu la
Federació Hotelera mateixa- que s’haurien de reduir al voltant
-un poc més- del 10% de les places existents, evidentment...,
nosaltres l’hi posam noms i llinatges, no ens..., sabem on volem
anar, no sabem si altres grups parlamentaris estan en disposició
de definir-ho, nosaltres sí; i pensam que sabem l’objectiu i un
dels instruments seria el canvi d’ús; però evidentment amb una
regulació adequada que fes que hi hagués alguns hotelers que
s’apuntassin al canvi d’ús i reconvertissin i fessin desaparèixer
aquestes places del mercat, perquè són obsoletes i perquè són
de baixa qualitat. Aquest seria el nostre objectiu. 

Però, evidentment, això requereix un instrument jurídic
atractiu per a la persona que vulgui fer desaparèixer aquestes
places que, a més a més, poden acabar ajudant a una altra
política sectorial que és la d’habitatge. Per tant, jo li deman què
li sembla el tema del canvi d’ús? Si vostès consideren que des
de l’estratègia turística hauríen d’impulsar un canvi de la
regulació que provocàs que -almanco alguns establiments-
poguessin realment fer aquest canvi d’ús. Perquè, en aquests
moments, la regulació del Govern de les Illes Balears és un
zero total, cap petició de canvi d’ús.

I en relació amb aquesta qüestió, també hi ha una altra
política molt important en la qual el Grup Parlamentari El Pi hi
ha fet molta incidència que és el tema de la modernització
turística dels establiments turístics, perquè enguany acaba una
norma que permet certs beneficis, certa flexibilitat de
determinada normativa per poder fer modernització. Aquesta
política ha estat d’èxit perquè quan parlam de qualitat ha
provocat que molts d’establiments turístics, durant els darrers
10 anys a les Illes Balears, hagin pujat de categoria i hagin
passat de dues estrelles a tres o de tres a quatre. I això és un fet
objectiu.

I aquest govern, en lloc d’estar satisfet i poder mostrar un
èxit que també repercuteix en els treballadors, perquè cobra
més un treballador d’un hotel de quatre estrelles que un
treballador d’un hotel de dues estrelles, resulta que s’ha dedicat
a bombardejar aquesta regulació i impedir que tengui
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continuïtat en el temps. Evidentment, això no redunda en la
qualitat, perquè nosaltres també volem apostar per la qualitat,
perquè és evident que el turisme a les Illes Balears ha de
combinar quantitat i qualitat, no oblidem la quantitat però
tampoc no oblidem la qualitat i, per tant fem feina en els dos
vectors, que són molt importants.

Jo li vull demanar si vostè té definida l’estratègia en relació
amb el canvi d’ús i en relació amb la modernització
d’establiments turístics.

I li vull reiterar una pregunta que no m’ha contestat. Jo
respect absolutament que no em contesti i, a més, crec que és
molt prest perquè acaba d’arribar en el càrrec i necessita un
temps de recorregut, fins i tot allò que en diuen els cent dies de
cortesia, jo evidentment li vull atorgar aquests cent dies de
cortesia, però vostè no m’ha parlat de les mesures restrictives
i quin impacte té el manteniment, per exemple, del toc de queda
per als mercats...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Melià, debería ir acabando.

EL SR. MELIÀ I QUES:

... emissors -gràcies, Sr. President, ara acabaré-, i no m’ha
contestat el tema del lloguer de vacances que és una pregunta
molt concreta que li he formulat. 

Li desitjam tota la sort del món personalment i també de
manera política perquè pensam que serà l’èxit de tots.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Melià. Por parte del Grupo Mixto tiene la
palabra la Sra. Sílvia Tur, por un tiempo máximo de cinco
minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bé, novament agrair-los que hagin
vengut i per part meva no hi ha cap intervenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Por parte del Grupo Parlamentario tiene la palabra la Sra.
Pilar Sansó, por un tiempo máximo de cinco minutos.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Sols faré ús de la paraula per agrair
un cop més les explicacions del director de l’AETIB, el Sr.
Mateu, i desitjar-li molts d’èxits en aquesta nova etapa.

Gràcies a tots. Adéu.

EL SR. PRESIDENT:

Ahora sería el turno de contraréplica del director gerente de
la AETIB. Se supone que tiene cinco minutos por cada grupo
que ha hecho una réplica, eso sería un tiempo máximo de 30
minutos. Sí que quiero recordar que ya nos estamos pasando
del tiempo de la siguiente comisión, sólo para que usted lo
sepa, pero su límite máximo es de 30 minutos. 

Gracias.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE L’AGÈNCIA
D’ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS
(Francesc Mateu i Aguiló):

Bé, molt ràpidament. Respecte del que dèiem d’arribar tard,
jo és que crec que els resultats són positius, és a dir, com vàrem
veure a FITUR són molt positius, aleshores... I com vostè
també ha dit, la majoria de feina estava feta, es va fer amb
anterioritat, aquí probablement hi ha un tema de si s’havia de
treure la licitació més prest o més tard, però la feina estava feta,
era un tema d’oportunitat o del que..., pensava el moment òptim
per llançar aquest pla de recuperació. A més, durant aquest
temps evidentment no es va esperar de mans plegades sinó que
es va fer molta feina amb tots els agents turístics.

Respecte del tema que la primera fase sigui fins el 30 de
juny, nosaltres tenim la confiança que la temporada..., els
mesos de juliol i agost funcionarà sense necessitat de donar-li
suport en temes com els bons turístics o..., en concret, aleshores
no vàrem posar segons quines actuacions durant aquests mesos
perquè, com aquell que diu era..., és a dir, feia més feina si això
es posava a partir de setembre, per dir-ho de qualque manera,
d’acord?

Respecte del 30% de pujada d’altres mercats, té tota la raó
i evidentment no cal citar la importància que té el mercat
britànic per a Menorca i per a Eivissa, però malauradament en
això depenem del Govern britànic. S`ha fet molta feina en
aquest sentit, hi ha notícies encoratjadores sobre el diaris, em
sembla que és avui; bé, en això també creuam els dits, com
aquell diu esperem que efectivament això doni els resultats que
tots esperam i que aquest 30% es produeixi igualment amb les
connectivitats que provenen del mercat britànic. 

França també, en línia del que deia la Sra. Sansó, és un
mercat que creix juntament amb Holanda a ritmes prou
interessants i que ens obliguen a tenir un ull com a mercats
emergents.

Respecte de les altres accions que es duran endavant més
enllà del 15 de novembre bàsicament són campanyes de
comunicació que arribaran fins a finals d’any, d’acord?

Respecte del tema dels creuers, ara mateix estam pendents
del Govern espanyol pel tema dels creuers internacionals
perquè s’han de..., bé, han de fer un plantejament en aquest
sentit, no han donat resposta en aquest sentit per poder prendre
una mesura.

Respecte del que he interpretat per part del Sr. Pérez-Ribas
que, bé, que encara som on érem fa dos anys respecte de la
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Comissió de Turisme Sostenible, doncs com que no hi ha hagut
recaptació, sobretot l’any passat i enguany veurem, tant de bo
les coses vagin millor, aleshores per això no es va reunir.
Nosaltres ara mateix sobretot estam centrats, com vostè feia
referència, en els fons europeus Next Generation i tot aquest
projecte que pensam, com dèiem, és un impulsor de la feina
que hem de fer.

Respecte de les definicions de turisme de qualitat,
sincerament cap de les que han donat no m’ha paregut dolenta
per no dir que m’han..., crec que em semblen molt adients i em
sembla que són compatibles a més, la qual cosa crec que seria
molt positiva per a tots. 

Respecte de la despesa per turista simplement és un
indicador, probablement és l’objectiu, i aquí vaig al que deia el
Sr. Melià, és un lideratge en turisme sostenible, un lideratge
molt consistent en turisme sostenible, i aquesta despesa per
turista seria un dels indicadors que ens ajudaria a mesurar si
realment assolim aquest lideratge en turisme sostenible.

Informes de connectivitat. Els fem, el problema és que
aquests informes abans de publicar el que fem és que, a
demanda, i aleshores convit tots els membres del Parlament que
necessitin aquesta informació simplement que ens la demanin
a l’AETIB, estam encantadíssims de passar-la, simplement no
es publiquen de manera generalitzada. Perquè se’n faci un ús
més correcte es du un registre d’a qui s’han donat aquests
informes, però els donam immediatament, ens el demanen de
diverses bandes, entre elles mitjans de comunicació. Encantats,
hi som per a això, és una informació que, com dèiem abans, el
coneixement que puguem generar és per compartir-lo i aquest
és un més del que fem i és per compartir, però no ens el deixen
publicar o no ens el deixen repartir de manera..., publicar no,
repartir tal com es feia fa un parell d’anys per un tema de saber
exactament qui té aquesta informació.

Què més, què més, què més? També el que deia el Sr. Melià
sobre el tema dels objectius, mantenir la maquinària al cent per
cent, aquí, és clar, es tracta que la maquinària per mor que la
desestacionalització sigui la màxima possible es tracta que
aquesta maquinària tengui més temps o sigui..., o més
disponibilitat de places el major temps possible. També estaria
d’acord amb afegir aquest element als plantejaments que han
fet, em sembla perfecte, i en això evidentment, com ja dèiem,
fem una feina prou potent.

Respecte del temes de canvi d’ús i de modernització
turística això no és competència de l’AETIB, per la qual cosa
no tenc una postura que li pugui donar respecte d’això, perquè
jo m’he de centrar en allò meu, que ja n’hi ha!

I òbviament, estam completament d’acord que hem de fer
feina en qualitat i sostenibilitat. No hi ha volta de...

Respecte de les mesures restrictives entenc la seva postura,
el que passa és que així com s’ha fet la feina amb aquesta
reobertura lenta i molt cautelosa crec que ens ha donat bon
resultat i, a més, crec que han estat diversos els països emissors
de turistes cap a les Illes que fins i tot ens han donat no sé si dir
l’enhorabona, tal vegada sonaria un poc..., però sí que ens ha
reforçat en aquesta estratègia. Aleshores, quan una cosa va bé

potser no la toquem massa, no?, i en aquest sentit probablement
les coses han anat bé. 

Respecte del lloguer de vacances sí que és un element que
nosaltres consideram que és perfectament..., o sigui, és un tipus
d’allotjament que funciona fantàsticament, ja hem tengut
diverses reunions amb el sector i hi fem feina; de fet, tot el
tema dels SET es planteja com pot funcionar en tot aquest
sector del lloguer de vacances i hi fem feina de manera prou
dinàmica en aquest sentit amb els SET, que s’han apuntat, a
més, igual que tenien res a dir, tenen les mateixes condicions de
feina que tenen les federacions hoteleres i el funcionament és
perfecte. Bé, com ja he dit abans, els SET funcionen molt bé en
aquest sentit. Bé, funcionen molt bé en general.

Crec que no tenc massa cosa més. Moltes gràcies,
moltíssimes gràcies, és un gust poder venir a explicar-se, a
contar què fem i evidentment quedam a la vostra disposició per
a qualsevol altra qüestió que tengueu, estam per explicar-nos i
com podeu comprovar gaudim de fer-ho.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia del Sr.
Francesc Mateu Aguiló, director general de la Agencia
Estratégica Turística de las Illes Balears, y de sus
acompañantes. 

Y no habiendo ningún asunto más a tratar, se levanta la
sesión.
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