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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui,
i en primer lloc demanaria als grups si hi ha substitucions.

LA SRA. SALOM I COLL:

Maria Salom substitueix Joan Flaquer.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Francisca Bennàsar substitueix Pere Palau.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, Sr. President. Vicent Tur substitueix Josep Marí I Ribas.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Bosco Gomila substitueix Antoni Alorda. 

Compareixença RGE núm. 3409/01, sol Alicitada pel Govern
de les Illes Balears, del Conseller de Turisme, per tal
d'informar sobre les línies bàsiques de la política de
diversificació duta a terme per la conselleria de Turisme del
Govern de les Illes Balears i les accions encaminades a assolir
els objectius marcats.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, aclarit aquest punt, passarem a l’únic punt de
l’ordre del dia d’avui, que consisteix en la compareixença
3409/01, presentada pel Govern de les Illes Balears, mitjançat la
qual solAlicita la compareixença del conseller de Turisme per tal
d’informar sobre les línies bàsiques de la política de
diversificació duta a terme per la Conselleria de Turisme del
Govern de les Illes Balears, i les accions encaminades a assolir
els objectius marcats.

Aprofit per saludar el conseller de Turisme i les persones
que l’acompanyen: el Sr. Alfonso Meaurio, director del CITTIB,
i el Sr. Iván Murray, d’investigació d’aquest mateix organisme.
Per tant, Sr. Alomar, si vol té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, abans de tot vull demanar disculpes per haver ajornat
la compareixença que teníem prevista fa 15 dies, però per raons
imponderables a darrera hora vaig haver de demanar que
s’ajornàs. Per tant, les meves disculpes i sent molt que pugui
haver causat alguna molèstia a algun dels diputats.

En segon lloc, quan jo vaig demanar la compareixença per
venir a la comissió avui, la feia en relació a la moció número
2399/01, relativa a la desestacionalització turística a les Pitiüses,
en què es deia que el Parlament insta el Govern de les Illes
Balears a, primer, promoure accions específiques a fi de minvar
els efectes negatius que provoca la baixada del turisme alemany
cap a les Pitiüses. Dos, colAlaborar en la creació de l’oferta

complementària pública a les illes d’Eivissa i Formentera, així
com incentivar la creació d’aquesta per part de l’empresa
privada, amb la finalitat de potenciar la desestacionalització. Per
tant, la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears,
d’acord amb el que preveu l’article 150.2 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, compareix davant aquesta
comissió per remetre comptes de la situació i en compliment
d’aquesta moció. També vull aprofitar la compareixença per
informar sobre les línies bàsiques de la política de diversificació
del Govern de les Illes Balears.

En un principi, si m’ho permeten, a mi m’agradaria fer una
referència una mica genèrica del que entenem per política de
diversificació i quin és la situació en aquests moments dels
mercats internacionals.

Nosaltres tota la política de diversificació se centra
bàsicament a través d’actuacions que es duen a terme per part
de l’Institut Balear de Turisme i també per part del conselleria,
és a dir, les que fan referència a l’Institut Balear de Turisme
essencialment són actuacions que volem que siguin
compartides amb altres institucions i amb altres sectors
econòmics perquè creim que una política de diversificació no es
pot dur a terme només per part del Govern en solitari, sinó que
s’ha de dur conjuntament amb altres estaments i amb altres
grups socials. En aquest sentit nosaltres centram molt tot el que
és la definició de la política promocional per diversificar a
través del que són les reunions del consell rector de l’IBATUR,
on hi ha una majoria del que podríem dir la societat civil i dels
sectors econòmics, i especialment també a través d’un
organisme dependent del consell rector de l’IBATUR, que és la
comissió permanent, on estan en aquests moments tots els
foments de turisme i representants dels sectors econòmics.

Un dels instruments que es va marcar IBATUR i que es va
aconsellar per part de la comissió permanent i es va aprovar per
part del consell rector, va ser la creació i l’elaboració d’un pla
de màrqueting que era el que ens havia de marcar les
actuacions els pròxims anys i, almanco, les línies mestres.
Aquest pla de màrqueting es va fer o s’està fent a través d’una
feina de consultes, tant a nivell de mercats emissors com de la
gent d’aquí, és a dir, la gent que rep el turisme i els sectors al
voltant del que és l’activitat turística, de tal manera que el pla
de màrqueting, que ja està en una fase final, s’ha fet a través de
90 consultes amb persones o entitats a fi que sigui un pla que
sigui el més ajustat possible a les necessitats i també pugui
incloure el màxim d’opinions.

Per tant, el primer que vull dir és que la Conselleria de
Turisme està en certa manera orgullosa de la presència
d’aquestes diferents persones dins el que és la definició de la
política turística de diversificació, i creu que la presència
d’aquestes opinions és garantia d’un compromís amb la política
de diversificació i d’eficàcia d’aquesta política.

Un altre aspecte que creim que hem de fer i reflexionar abans
d’entrar en els detalls concrets, és entendre que l’estacionalitat
és un element que va més enllà del que és la conjuntura, sinó
que és un element estructural del nostre model turístic, i
aquesta estacionalitat, que arrenca del que és la nostra història
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més recent del turisme, basada fonamentalment únicament en
un producte de sol i platja, no es podrà atacar si no es fa a
través d’una política de diversificació de forma continuada i en
certa manera, diríem, contundent. Per tant, l’estacionalitat, si no
és a través de la diversificació, difícilment la podrem vèncer.

Les causes de l’estacionalitat, per ser també directe i breu,
crec que les hem de centrar en tres aspectes: en la concentració
espacial, en la concentració temporal i en la concentració de
mercats turístics. Per tant, actuar sobre l’estacionalitat a través
d’una política de diversificació, ha d’anar encaminada a
aquestes tres causes que impliquen aquesta concentració en un
moment, en un espai i sobre uns mercats. Per tant serien tres
línies d’actuació genèrica. Una primera línia seria aquella que va
dirigida a la diversificació en el mercat d’origen, una segona
línia que va dirigida a la diversificació de productes turístics, i
una tercera línia que va dirigida al desenvolupament
d’infraestructures específiques per a turisme esportiu, cultural,
de natura, de congressos, etc., etc.

El problema, és a dir, hem de veure el moment actual, és a
dir, hem de veure la situació del mercat des del que nosaltres
podem donar i des de quina és la nostra responsabilitat, que
aniria en aquestes tres línies, però també hem de veure què és
el que realment demana la gent, i si nosaltres feim referència als
estudis de l’Organització Mundial del Turisme, veurem que els
segments de turisme que més creixen en aquest moment són,
per una part, el turisme de curta durada, el turisme sènior, el
turisme cultural, el turisme esportiu, el turisme de contacte amb
la natura i el turisme de negocis. Per tant, aquí la feina tant de
l’Institut de Turisme com de la conselleria és intentar donar o
crear les condicions perquè es creïn els productes que vagin a
satisfer aquest nivell de demanda del mercat dins aquests
segments que marcàvem, els segments de forma majoritària o
prioritària.

Abans de passar endavant també voldria aprofitar avui,
donada la conjuntura molt excepcional que viu el turisme arrel
dels atemptats de dia 11 de setembre de Nova York, voldria,
com dic, aprofitar per intentar transmetre un missatge de
tranquilAlitat i intentar esbrinar quina és la situació derivada
d’aquests atemptats. Per una part jo crec que en el curt termini,
evidentment, hi ha una caiguda no de reserves contractades,
sinó de noves contractacions, i això afectarà bàsicament dos
aspectes: un, que dins el mercat anglès faltarà circulant, hi pot
haver retards de pagaments a les nostres empreses, i dos, en els
aspectes que les empreses d’aquí puguin retardar inversions
que tenien previstes en aquests moments. Aquests efectes a
curt termini jo crec que passaran, perquè són efectes que es
deriven no d’una situació objectiva econòmica, sinó que es
deriven fonamentalment d’uns aspectes psicològics de
l’impacte que varen tenir i continuen tenint aquells
esdeveniments sobre l’estat d’ànim dels europeus que ens
visiten.

Per tant, a curt termini hi pot haver algunes circumstàncies
que puguin ser inquietants, però a mig termini jo crec que la
situació és absolutament distinta, i és aquí on jo voldria
transmetre l’informació que tenim i intentar transmetre un
missatge de tranquilAlitat de la mateixa manera que l’hem

intentat transmetre a tots els estaments socials de les Illes
Balears. No hi ha cap element a mig termini que ens digui que
hi hagi d’haver una situació de crisi econòmica. El preu del
petroli està més baix que mai, el preu dels diners estan baixos,
i el nivell de convenis laborals i socials dins els mercats
emissors, especialment el mercat anglès, s’ha fet amb unes
condicions extremadament favorables. Per tant, el poder
adquisitiu d’aquests països es mantendrà als nivells dels anys
anteriors o pujarà. El nivell d’evolució de xifres
macroeconòmiques a tots els països d’occident creix, creix de
forma moderada però creix. Per ventura l’única economia a
nivell mundial que no creix és la japonesa. Per tant, en línies
generals hem d’arribar a la conclusió que, efectes econòmics
negatius, no n’hi ha per crear intranquilAlitat.

En canvi per part de Balears jo crec que estam ben
posicionats, de tots els destins turístics per ventura és el que
està més ben posicionat, i essencialment estam posicionats per
una sèrie d’aspectes. Un aspecte és el seu patrimoni natural: en
aquest moment el destí Balears és el destí de tota la
Mediterrània que té més superfície forestal i això és un element
que es té en compte; un altre és la qualitat de vida, és a dir, els
indicadors de qualitat de vida en relació als altres destins
turístics són els més alts; per les òptimes infraestructures de
serveis, per l’estabilitat social i, en definitiva, pel que podria ser
un destí o un país desenvolupat, és a dir, que és un país
estable; per la seva accessibilitat, tant de comunicacions com
de la xarxa de comunicacions; per la seva possibilitat d’entrar
i d’adaptar-se fàcilment a l’euro; per la importància de l’oferta
complementària que té i, sobretot, per la professionalitat i
l’experiència de clients. Això ens fa que ens posicioni com un
destí absolutament seriós o rigorós i que, per tant, tenguem
avantatges davant qualsevol situació, tenint en compte, i ho
torn a repetir, que les situacions a mig termini sembla ser que
són situacions que no han de crear intranquilAlitat dins els
mercats emissors, i si hi hagués cap intranquilAlitat, que crec
que no hi serà, nosaltres estam molt més ben posicionats que
qualsevol altre competidor, per totes les qüestions que deia
abans.

Passant ja al que són les actuacions que s’han duit a terme
per part de la conselleria en aquests darrers mesos i en relació
al que és la diversificació i també en concret el que era la moció
2399/01, he de dir que l’estratègia d’aquests moments,
promocional essencialment, passa per recuperar la confiança
dins els mercats. És cert que els dos darrers anys les Balears
com a destí turístic per una sèrie de circumstàncies,
especialment una por a una mancança d’aigua fa dos anys,
després el mateix any unes situacions problemàtiques en relació
al subministrament d’energia, posteriorment l’any següent unes
vagues de transports i altres circumstàncies que han estat
portada en els diaris europeus, es va crear una certa
desconfiança no dins els ciutadans, sinó fonamentalment dins
el que són els prescriptors i els venedors de producte de
Balears. Per tant nosaltres creim que aquesta situació actual ens
permet reforçar la política que ja havíem començat d’anar a fer
una promoció molt directa en el que és el prescriptor, el
venedor i indubtablement també el client final.
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Quant a les actuacions que es marcaven en un moment
determinat i que venien condicionades en certa manera o que
se’ns demanava que féssim per contrarestar al baixada del
mercat alemany, hem de dir que nosaltres vàrem entendre que
no només era actuar dins el mercat alemany, sinó que s’havia
d’actuar dins altres mercat s alternatius dins la idea que dèiem
abans de concentració. Per tant era diversificar mercats. Dins el
mercat espanyol es varen començar una sèrie d’actuacions,
unes que ja es venien fent habitualment i altres que eren noves.
Nosalt res vàrem entendre que era molt important centrar
l’esforç en aquelles ciutats on tenim unes línies de vol o vol
directe, i anar de forma separada del que era el conjunt o del
que eren les fires tradicionals; per exemple es va participar a la
fira de Bilbao però també hi ha programat i ja s’està actuant per
fer unes presentacions a tota la zona nord, presentacions que
consistiran en el que és una presentació allà i en el que són
viatges de venedors de tota l’àrea d’influència del País Basc
cap a Balears perquè puguin conèixer el producte.

Ja en aquests moments l’àmbit, la zona del centre d’Espanya
essencialment s’havia anat a la fira Intur de Valladolid, i d’allà
també s’actuava de la mateixa manera. Ja en aquests moments
s’han duit o està en previsió de dur 50 venedors del centre, 116
venedors del centre d’Espanya, i llavors, com deia, de la part
del nord dos grups de venedors del nord d’Espanya, i cada un
dels dos grups és de 20 persones, és a dir, que en aquest
moment hauran vengut amb aquesta actuació o vendran 156
venedors del centre d’Espanya i del nord d’Espanya.

De la mateixa manera s’ha actuat a través dels majoristes de
viatges, que ja és una fórmula que es feia tradicionalment a
través de Tiempo Libre, a través dels viatges del Corte Inglés,
es va augmentar aquesta colAlaboració, s’ha augmentat quant
a recursos i es fa dins el marc d’un conveni de promoció que es
va fer amb tots els majoristes de viatges espanyols o els
majoristes de viatges més importants d’Espanya.

També dins el mercat espanyol el que es fa serà fer un
anunci publicitari, un programa cultural -Al habla- de TV2 i
Televisió Espanyola internacional durant tot el primer trimestre
del 2002, de la mateixa manera que s’està intentant negociar
inserció de publicitat o un anunci publicitari a diferents
espectacles públics.

L’altre mercat que crèiem que nosaltres hi podíem entrar i
que era un mercat tradicional de Balears i en canvi baixava molt
els darrers anys és el mercat francès. En el mercat francès es va
fer un esforç important a la fira de Topresa. Prèviament s’havien
fet uns viatges a França, s’havia estat treballant i mirant quines
eren les possibilitats d’obrir nous vols, noves línies aèries, que
és en definitiva les mancances que teníem en el mercat francès,
s’havia contractat la possibilitat o el fet que s’obririen línies
noves des de París-Palma, des de París a Eivissa, i també
d’algun aeroport regional cap a Palma. Això feia que
prenguéssim la decisió de tenir una presència molt més forta del
que havíem tengut dins el mercat francès fins ara. Es va centrar
o es va començar aquesta presència a través de la fira Topresa,
on el restaurant es va dedicar al que era Balears i durant els dies
que va durar la fira es varen atendre 2.200 agents de viatges de
França. En aquests moments estam a punt de tenir una reunió

amb un grup de 500 agents de viatges de França i a més es
tenen previstes les presentacions a altres ciutats franceses. Les
ciutats, concretament, que tenim previstes, si no ho record
malament -perquè no les veig aquí damunt- serien Lió i Nantes.
Igualment tot això té el suport de publicacions, de reportatges,
es va fer un reportatge al Paris Match en el seu moment amb
una inversió de 15 milions de pessetes, i ara s’està pendent de
tenir un reportatge de 36 pàgines a una revista professional que
es diu Tour Ebdo. 

En definitiva, jo crec que la línia marcada dins França és una
línia que s’ha d’anar continuant i que, com deia, l’objectiu és
recuperar el mercat francès o, com a mínim, estabilitzar el mercat
francès sobre les xifres actuals i que no continuï caient.

L’altre mercat possible i que crèiem que havíem de fer feina
per recuperar-lo, no per recuperar-lo, sinó per tenir encara més
presència perquè, de fet, aquest darrer any el mercat havia
evolucionat molt bé, és el mercat italià. El mercat italià ara
mateix, per destacar les actuacions que s’estan fent, ara mateix
en aquests moments es varen fer presentacions específiques de
Balears a dues ciutats, Verona i Bolonya, en aquestes
p resentacions es varen atendre 200 professionals italians,
s’està colAlaborant amb una publicació a Itàlia que és Condé
Nast Baleares, i es conviden diferents mitjans de comunicació
a conèixer el producte. Ara, previst per a les pròximes dates, hi
ha una gira de word shop, és a dir, de presentacions a
professionals a Itàlia, a 14 ciutats d’Itàlia. Es fa conjuntament
amb les OET, és a dir, les oficines espanyoles de turisme de
Roma i de Milà.

Torn a insistir en la idea inicial que he dit, que és que
nosaltres creim que és molt important actuar per part del Balears
dins el que són els venedors i prescriptors. Balears és un destí
conegut i que, per tant, vostès veuran que una gran part de les
actuacions que es plantegen van dirigides al que són els
professionals del sector, les revistes professionals i periodistes,
és a dir, descartam fer grans campanyes publicitàries, sinó que
les centram essencialment en aquest aspecte.

Els països escandinaus, que és un altre mercat que també
creim que enguany s’ha anat recuperant i els increments
d’arribada de ciutadans d’aquella àrea o d’aquella contrada
geogràfica ha evolucionat favorablement entorn a un 14%.
Creim que era important fer-hi un esforç; s’han fet
presentacions a Oslo, Estocolm i Copenhaguen, s’ha fet feina
amb SAS, que està utilitzant el (...) de Copenhaguen per
distribuir cap a Balears ciutadans de tota l’àrea geogràfica, i
està previst firmar un conveni amb la Cambra de Comerç per fer
una actuació conjunta Cambra de Comerç i Conselleria de
Turisme, i concretament IBATUR. Va dirigit molt..., s’han fet
unes actuacions en el que és el mercat, el segment de golf i a
través de la colAlaboració, o el suport -diríem- de la princesa
Brigitta de Suècia, ens permet arribar perfectament a aquest
segment. També s’han atès 16 mitjans de comunicació, 11 més
que l’any 2000, i s’han atès tres grups d’agents de viatge de
Dinamarca.

En aquests moments està previst començar una acció al
Benelux, que és un dels altres mercats que nosaltres tenim
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ganes d’entrar-hi perquè, de fet, estava baixant de forma...,
havia baixat igual que el mercat francès; per tant creim que hi
havíem d’anar i s’està en negociacions per començar de forma
immediata una presència també en el mercat de tot el que és el
Benelux.

El mercat britànic en aquests moments -en tot cas llavors
més endavant els relataré una sèrie d’actuacions, però el mercat
britànic s’ha continuat amb la presència dins el mercat. Allò
destacable ara del mercat britànic i el més nou és que s’estan
acostant a Balears i concretament a la conselleria, a pesar que
la conselleria no sigui el lloc més adequat per fer aquestes
gestions, però s’estan acostant majoristes de viatges que no
operaven a Mallorca ni operaven per exemple tampoc a
Menorca, perquè volen obrir aquest mercat donat que a ells
se’ls ha tancat el mercat americà. Això és un indicador del que
ens podria passar el pròxim any dins el mercat britànic.

En el mercat alemany s’ha fet tota una sèrie d’actuacions. El
mercat alemany havia estat fins ara el primer client nostre; per
tant, era dins la línia i dins el que ens encomanava la moció a la
qual avui don resposta, creim que a més de diversificar hi
havíem de fer una feina intensiva. Es va començar per fer unes
reunions amb la RDV, que és l’associació de majoristes de
viatges alemanys; amb aquesta associació de majoristes de
viatges alemanys es va arribar a un acord en la mateixa línia que
marcava abans d’incidir sobre el que és el venedor, es va
començar una acció cap als venedors i cap aquell que és el que
capta el client directe. Això ens va dur a fer dues actuacions
conjuntes, perdó, no són conjuntes, sinó dues actuacions per
reforçar aquesta actuació conjunta i també actuacions perquè
tenen altres objectius o objectius més amplis, que eren la
contractació d’una empresa de relacions públiques dins
Alemanya, que ja està feta, i l’obertura d’una oficina de
representació de les Illes Balears a Berlín que està a punt de
concretar-se.

He de dir que, donada la preocupació que teníem per a
Eivissa quant a la seva situació dins el mercat alemany, les
reunions de la RDV algunes es varen fer a Eivissa per aprofitar
que coneguessin més el producte i per aprofitar tenir els
contactes amb la gent pertinent allà.

Es va fer una edició de publicitat de la destinació Illes
Balears a diferents mitjans de comunicació alemanys, s’està
fent de forma setmanal un butlletí informatiu que volem
transformar l’any 2002 en una new letter de mail indirecte cap
a Alemanya. Amb aquest butlletí informatiu el que pretenem és
anar ficant totes aquelles notícies de caràcter essencialment
positiu de tot el que es va fent, no només dins el món del
turisme sinó dins el que són les Balears, i quan dic Balears amb
especial incidència a totes les illes, no només pensant en l’illa
de Mallorca, que és la més coneguda a Alemanya, sinó
incidència en totes les illes.

Per fer un seguiment del mercat i per tenir una opinió clara
del que és la situació del mercat en cada moment, el que es va
fer és un conveni entre l'IBATUR, la Universitat de les Illes
Balears i la Universitat de Dresden que ens permet tenir un
coneixement directe i immediat de quina és la situació en cada

moment. Llavors es varen fer diferents actuacions molt
concretes que ja venien de l’any anterior, que és la de
shopping que l’any anterior s’havia fet amb Neckermann;
aquest any s’ha fet amb TUI, va durar de novembre al març i es
va fer conjuntament amb la Cambra de Comerç, i llavors també
totes les actuacions dirigides al segment de golf, especialment
una presència dins el conjunt del que és el golf a Espanya, un
word shops que es va fer a tots els mercats, però molt
especialment hi vàrem anar amb la idea de connectar amb la
gent d’Alemanya, igualment que amb la dels països
escandinaus, com deia abans.

Dins aquestes actuacions generals de promoció, es va
donar una incidència important, i ho vull destacar entre altres
coses, en relació a Eivissa i sobretot en relació també a poder
donar comptes del que es fa d’especial de cara a Eivissa, la
presència de Balears a la fira de Londres, una fira que es diu
Esteps, que és una fira nova simplement només de productes
espanyols dins Londres, és a dir, l’estant de les Illes Balears
estava dedicat essencialment a Eivissa; i com a element central
d’Eivissa, molt especialment es feia referència a Eivissa
patrimoni de la humanitat.

També a Sa Mostra, només dues comunitats vàrem tenir un
espai especial dins la fira, un temps, millor dit que un espai, un
temps especial dins la fira per poder dedicar un sopar i una
festa, el primer va ser la Comunitat Valenciana i després vàrem
ésser nosaltres, i nosaltres dins aquesta festa i dins el sopar, on
hi va haver una assistència massiva, l’element central que
preteníem que cridàs una mica l’atenció i que marcàs, a més, la
nostra presència allà, va ser un desfilada de la moda Ad-lib i un
sopar dedicat especialment a Eivissa.

En aquesta línia també, i movent-nos entorn al que és
patrimoni de la humanitat, es va fer una exposició d’Eivissa a
BrusselAles i també es va donar suport, ja dins Eivissa, la
commemoració d’Eivissa patrimoni de la humanitat, una festa
que es va fer i que va servir de reclam a diferents mitjans de
comunicació, a diferents països i, a més, poder tenir una
presència dins el que és la comunicació a partir d’aquesta festa.

Es va fer també, en previsió del futur, una presentació
especial i per primera vegada del que és el Citrell de Miami, del
que és port d’Eivissa, les possibilitats del port d’Eivissa des del
punt de vista de creuers.

Per una altra part, s’han fet una sèrie d’inversions, que ja les
relacionarem en el moment que parli d’inversions, s’han fet una
sèrie d’activitats, que també les relacionaré més endavant. I en
el tema de promoció, que és al que en aquest moment dedicava
jo ara l’atenció, concretament amb El Corte Inglés, s’ha fet tota
una campanya per al mercat nacional específica per a ells.

Això seria una mica el resum del que s’ha fet dins l’àrea de
promoció dins el que és la línia d’actuació destinada a
diversificar el producte; podríem dir que s’ha seguit fent una
incidència especial o donant una importància especial al turisme
cultural, a través d’algunes qüestions o d’alguns projectes que
s’anaven fent, com és l’Hivern a Mallorca, que es va estendre
després a Menorca i a Eivissa; però també algunes qüestions
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que s’han estès a Eivissa i també a Menorca, que és, per
exemple, el Festival de Teatres del Món que, en el cas
concretament d’Eivissa, hi va haver una actuació d’Hanna
Schygulla, amb una obra que es deia Brecht aquí y ahora.
També s’ha actuat en una línia, ja fa dos anys, però s’ha
incentivat encara més, en la línia de tenir alguns museus oberts
fora de l’horari normal i s’ha potenciat amb un concert de
música, i concretament el Museu Arqueològic ha estat obert
fora de l’horari normal museístic i s’han fet dotze concerts de
música que, si mal no record, es feien els divendres, per donar
també una oferta a l’activitat cultural a Eivissa. Teatres del
Món, en general, perquè tenguin les dades, si volen, ha tengut
15.549 espectadors fins ara.

S’ha seguit amb les mostres folklòriques, com ja havia dit
s’havien fet les exposicions i l’activitat museística. Després, en
matèria esportiva, que és una de les altres qüestions en què
també s’ha incidit de forma important, perquè és un d’aquests
segments que nosaltres dèiem que era important donar
resposta; a part d’incentivar la presència a la Challenger de
Mallorca, a través del Foment d’Eivissa s’ha entrat a tota una
sèrie d’actuacions tant a nivell nàutic com d’altres activitats,
però concretament voldria destacar que tota l’actuació que es
va fer per dur el mundial de pentatló a Eivissa els pròxims anys.
S’ha tengut la presència que no hi havia fins ara i especialment
a Eivissa en el Saló Nàutic Internacional i llavors a unes
actuacions que s’han fet, que també les descriuré després, tant
a Mallorca com a Eivissa, és posar en valor tota una sèrie de
recursos que podrien anar destinats a fer hivernades d’equips
de futbol aquí, conjuntament amb tota una sèrie d’ajuntaments,
i en alguns casos, també, concretament amb empresaris privats,
a fi de poder condicionar aquests camps de futbol. Es va dur i
s’està en contacte amb la FIFA i la UEFA perquè, a través de
les agències de viatges d’aquests organismes, es puguin
començar a dur equips cap aquí. L’any passat ja es varen dur
uns primers equips, però quan es varen tenir els contactes ja
era tard a la temporada, i esperem que enguany en puguem tenir
més. Per tant, el turisme esportiu és una de les altres actuacions
que es fan.

Se segueix també, s’intenta actuar en el turisme de
congressos, es potencien tota una sèrie de jornades per
començar a organitzar aquestes activitats.

En definitiva, crec que podríem relatar tota una sèrie
d’actuacions, no hi entraré més, però el que sí vull fer observar
és que aquestes actuacions les fa IBATUR, les fa la conselleria,
però moltes d’elles es fan en colAlaboració amb altres
institucions; concretament amb el Consell de Menorca se n’han
fet, amb el Consell d’Eivissa i Formentera. És a dir, ho torn a
recordar, la Ruta de la Sal, l’Hivern a Eivissa, la Mostra de
Cuina, la moda Ad-lib, l’obertura de museus, els programes del
Foment de Turisme d’Eivissa. Els programes del Foment de
Turisme d’Eivissa, perquè vostès tenguin un punt de
referència, s’avaluació dels convenis ha estat més o manco la
següent: a l’any 99 hi havia 15 milions de pessetes amb el
Foment; a l’any 2000, varen ser 68 milions de pessetes de
conveni amb el Foment; i a l’any 2001 fins a aquests moments
el conveni ha arribat a uns 54 milions de pessetes. És a dir que
s’ha augmentat la colAlaboració amb el Foment, de la mateixa

manera que també s’ha augmentat la col Alaboració amb els
consells insulars, amb el Foment per fer promoció cap a fora i
amb els consells insulars sobretot per fer una actuació de cara
a dins. Amb el Patronat de Turisme de Formentera exactament,
amb la Regata Calpe, promoció del busseig, amb el Foment de
Turisme de Mallorca, amb la Cambra de Comerç i amb els
majoristes de viatges que ja hem mencionat.

Vull fer una menció especial també d’un instrument
important a l’hora de la promoció i és la creació, i altres vegades
hi he fet menció, la creació d’una web, que és visitBalears, que
aquesta web funciona des del dia 1 de febrer de l’any 2001. Es
pretén que els nous continguts vagin dirigits a canals temàtics;
ja hi ha els concursos públics per fer-ho, canals temàtics,
concretament, que serien de gastronomia, d’història, de golf,
etc. I que sigui a més una (...), i que, a més, permeti ser un fòrum
de debat per poder captar les opinions cap a fora. Perquè
vostès tenguin una referència del funcionament de la web, una
web que es va presentar aquesta setmana passada, bé, va anar
a un congrés més de presentació d’estructures d’aquest tipus,
concretament es va fer a Canàries, i el director general de VISA,
que és una empresa, que a més utilitza molt tots els sistemes
telemàtics, va destacar en aquest congrés la web de Balears
com la millor web que s’havia plantejat. Les xifres en aquests,
en el mes de setembre, perquè tenguin més o manco un punt de
referència de la importància d’aquest instrument, són 46.000, 48
impressions de pàgines el mes de setembre, és a dir que són
1.539 impressions de pàgines per dia; són 8.950 usuaris atesos;
el 80% de visites provenen d’Europa; el temps de consulta és
altíssim, són 18 minuts, 6 segons, i a més creix; el dia punta va
ser dia 5, 37.620; el dia més actiu és el dijous, el dia menys actiu
és el diumenge i l’hora més activa és entre les dues i les tres.
Això, per comparar-ho amb qualque cosa, amb altres webs,
podríem dir que és més del doble del que reben les pàgines web
del Mallorca o més del doble del que reben els principals diaris
de les Illes. Amb xifres globals d’entrada, aquí a la fitxa no ho
tenc, però si jo ho record el mes de juliol ens vàrem situar quasi
en 800.000 consultes, que són les que llavors donen peu a
aquestes pàgines d’impressió.

L’altra línia d’actuació, és a dir, hem parlat de promoció, hem
parlat de promoció exterior, hem parlat de promoció interna i
hem parlat, crec jo, per diversificar les inversions en
infraestructures. Les inversions en infraestructures vostès
saben perfectament bé que el Govern va dur al Parlament i
aquest Parlament va aprovar, tant a la llei d’acompanyament de
l’any 2000 com a la llei que fa referència a l’impost turístic, la
creació del Fons de Rehabilitació d’Espais Turístics i Naturals,
que és un instrument bàsic per anar creant infraestructures i
que en aquests moments la llei que la de nodrir de recursos,
com saben, està recorreguda pel Govern central. Mentrestant
es feren actuacions a través d’ordres de diversificació amb els
recursos que teníem i a través de convenis amb diferents
institucions. Tant unes com les altres ens han dut a fer tota una
sèrie d’actuacions destinades a la diversificació, concretament
en aquests moments algunes estan acabades i d’altres en vies
d’execució, i són, a l’Ajuntament de Llucmajor, el
condicionament de camins per fer una ruta cicloturística, que
s’inaugurarà aquestes pròximes setmanes; a Maó, el
condicionament de camins per fer una ruta rural i cicloturística;
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al Consell de Mallorca,el condicionament de camins per a rutes
de senderisme; a Menorca, la creació del parc arqueològic de la
Torre den Gaumés, que ja està en execució, si mal no record; a
Calvià, el condicionament de camins per a una ruta rural i
cicloturística; a Montuïri, la restauració dels molins de vent,
aquesta concretament, disculpin, es va tornar enrera perquè
l’ajuntament no posar la seva part corresponent; a Alcúdia, la
instalAlació de gespa artificial al camp de futbol, en colAlaboració
amb l’ajuntament i amb uns empresaris d’Alcúdia; a Porreres,
la creació d’un centre polivalent a l’Escorxador, damunt un
projecte inicial de l’ajuntament; a Pollença, la primera fase de
recuperació ambiental de la zona humida de Sa Gola; a Eivissa,
la recuperació ambiental de les zones humides de ses Freixes;
a Calvià, la instalAlació de gespa artificial a un camp de futbol de
Peguera, el condicionament de camins, una altra vegada, un
projecte més de condicionament de camins de ruta rural i
cicloturística; a Maó, una segona fase de camins rurals i
cicloturisme; a Andratx, la restauració del molí de sa Planeta i
condicionament d’accessos; a Capdepera, la intervenció
museogràfica a la Casa del Governador; la construcció del
museu de mineria i de la sabata, a Lloseta; restauració del camí
de sa Pujada a Eivissa, perdó, a Formentera; la conservació del
sistema del santuari púnic des Puiram a Eivissa; a Eivissa,
concretament, tota una sèrie de projectes esportius, que és la
gespa artificial del camp de futbol de Ca’n Cantó, les
instalAlacions de pistes d’atletisme, la instalAlació del camp
interior de les pistes d’atletisme, les instal Alacions de
climatització de la piscina municipal de Ca’n Misses i la
instalAlació de gespa artificial a la pista poliesportiva de Ca’n
Misses, per poder anar, com dèiem al segment esportiu al qual
fèiem referència abans. S’han fet una sèrie de neteges a unes
platges; l’condicionament del recinte firal de Menorca, perquè
sigui utilitzat com a palau de congressos. Llavors, hi ha dotze
plans d’excelAlència firmats, que inclouen tot un conjunt de
projectes, el de Sóller i el de la Platja de Palma que està a punt
de firmar. L’adquisició, llavors, de patrimoni, que ja venia,
d’Aubarca i Es Verger, i també el Molí den Suau a Llubí per fer
un centre d’interpretació de la zona.

Com a complement del que ha de ser la política de
diversificació en matèria d’infraestructures, també el Govern de
les Illes Balears va aprovar, em pareix que és el divendres
passat, una societat que es diu Diversitat 21, que té per objecte
la realització de projectes i activitats i actuacions destinades a
la remodelació i rehabilitació de zones turístiques i també a
l’execució d’actuacions i projectes de rellevància turística que
li encomani la Comissió Interdepartamental de Turisme i altres
actuacions que li encomani la conselleria. Aquesta societat és
un instrument important, perquè és l’instrument que ens permet
en matèria d’infraestructures i executar aquelles obres que
pretenem dur a terme aquest pròxim any, que volem que siguin
encara més àmplies de les que els he relatat fins ara.

En relació a la moció que aprovà el Parlament, feia referència
a la colAlaboració per crear oferta a Eivissa i Formentera. El
Govern en aquest sentit ha creat dos consorcis, el Consorci de
Patrimoni de la Humanitat i el Consorci de Formentera. El
Consorci de Patrimoni de la Humanitat té com a objectiu
promoure diferents obres dins l’àrea declarada a Eivissa com a
patrimoni de la humanitat; impulsar la coordinació d’inversions

que es projectin a diferents administracions públiques, i
promoure iniciatives i projectes culturals orientats a la
conservació del patrimoni i que, indubtablement, tenen una
incidència molt directa en el que pot ser l’oferta de ciutat i
oferta cultural que pugui oferir en el futur Eivissa, en la línia de
poder anar a altres segments que en aquests moments la seva
presència és més baixa.

Els recursos, si mal no record, assignats en aquests
moments al consorci, són 1.700 milions de pessetes, i de la
mateixa manera també es va crear el Consorci de Formentera per
fer diferents actuacions, unes directament actuaran, totes en
general crec que serveixen per millorar Formentera com a destí
turística, però algunes molt especialment també entraran a ser
una oferta que millori l’oferta de Formentera, a part d’altres
actuacions que s’han fet, per tant aquestes vendran a reforçar
en aquesta línia. Jo crec que aquests dos instruments, aquests
dos consorcis, són dos instruments suficients per poder anar
millorant les infraestructures que, en definitiva, al final
repercutiran en la millora de l’oferta d’aquestes dues illes.

Crec que, i em permetran que els expliqui, crec que, a més
d’aquestes actuacions en aquestes tres línies, el que és una
promoció externa, una promoció interna i el que són
infraestructures crec que és important crear canals de
comercialització propis i nous, i crec que qualque vegada ja
n’he fet menció en aquesta comissió, però els voldria avançar
una mica un dels projectes, que és el Pla de marques. El Pla de
marques, nosaltres entenem que dins un mercat on de cada
vegada es va globalitzant més i on hi ha una major fusió
d’empreses i es va unificant, és important donar instruments a
les nostres empreses, especialment a les petites i mitjanes
empreses que conformen el nostre sector turístic. A part de la
web, que ja els he assenyalat, que és un instrument bàsic i
importantíssim per a la comercialització del nostre producte,
crec que hem de donar més passes. I en aquest sentit s’ha creat
el Pla de marques, amb uns objectius fonamentals, que són
obtenir informació dels mercats emissors; participar de la
promoció diferenciada d’aquests establiments, que estiguin
dins cada una de les marques; incrementar la comercialització
directa i millorar la capacitat negociadora davant els operadors
per part de les empreses que estiguin en aquestes marques.

S’han fet diferents reunions, es va encarregar a una
empresa, es va fer un concurs públic, s’han fet diferents
reunions tant al Consell Insular de Menorca, d’Eivissa i
Formentera, concretament nou; s’han fet reunions amb
diferents empresaris, concretament 94 empresaris del sector
turístic; i s’han fet reunions amb diferents operadors,
concretament s’han revisat cent catàlegs d’operadors; s’han fet
40 entrevistes a operadors de mercats emissors i s’han 40
entrevistes a agències de mercats emissors per poder anar,
entre tots, conformant quines eren les marques que en aquests
moments eren més adequades per posar al mercat. S’ha arribat
a la conclusió que les vuit marques que s’han de posar en el
mercat en aquests moments, és una, a Formentera, que fa
referència als hostals singulars; a Eivissa, una que fa referència
a producte esportiu, en el sentit més ampli; a Menorca, una que
fa referència a la Reserva de la Biosfera; i a Mallorca, diferents
marques que van dirigides una a golf, l’altra a cicloturisme,
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l’altra a senderisme, l’altra al segment de congressos i reunions
i l’altra al que és Mallorca tradicional. Per tant, la implantació
d’aquestes marques és una implantació que no només
simplement és un estudi teòric, entre cometes, per dir-ho
d’alguna manera, sinó que ve de tot un procés de selecció i de
consulta a diferents empreses i l’objectiu que s’havia marcat a
l’empresa que es va encomanar era un objectiu que fossin
marques fàcils d’implantar i marques que fossin fàcils de
comercialitzar. Amb aquesta idea aquestes marques es
començaran a comercialitzar a la Wold Tradet Marquet de
Londres i esperem que l’any que ve es vagin consolidant i es
puguin anar, a més, ampliant.

Crèiem que també era important incidir damunt la
diversificació del producte, ja des del punt de vista de l’oferta
d’hotels; i el plantejament, és a dir el que és l’Institut Balear de
Qualitat, que també un dia els ho presentaré en aquesta
comissió, es fa amb la idea que la seva estructura estigui
diferenciada per illes, i que cada una de les illes, dins els
sistemes de qualitat, puguin donar més importància al que
diferencia una de l’altra; és a dir, per exemple, hi haurà illes en
què tendrà més importància l’atenció personal, i a altres illes, els
hotels, l’estructura, l’oferta, tendran més importància les
instalAlacions de les empreses d’allotjament. Per tant, crec que
era important fer aquest esforç o desenvolupar el que serà el
futur Institut Balear de Qualitat Turística amb el que diríem que
serien quatre instituts diferenciats, a pesar que estiguin tots
dins una mateixa estructura.

Per acabar, i a més he dit que estigués aquí el Director del
CITTIB i el director que du a terme la investigació, a nosaltres
ens preocupava tenir un indicador damunt l’estacionalitat
turística i que, a més, crec que és bo que l’avanci, que ho doni,
perquè jo crec que si en el futur, a nivell de ple, hi ha més debat
sobre l’estacionalitat, que esper que hi siguin, poder tenir, a
més de la informació que els donat avui, que, a més, crec que,
si no els han repartit els repartiran, un dossier als diputats, que
és un resum del que els he dit. És a dir, crèiem que havíem de
fer feina i havíem d’incidir en els indicadors objectius.

Els indicadors objectius que els intentaré esbrinar molt
ràpidament quina és la base, és un indicador que compara el
número de turistes a diferents èpoques de l’any, a diferents
temporades, alta, mitja i baixa, amb una distribució anual.
S’entén, segons l’indicador, que la desestacionalització de la
tendència és igualar el número de turistes durant les tres
temporades de l’any, això seria l’ideal; i que l’activitat de (...)
conté tenir els mateixos en l’estiu i a les altres èpoques de l’any.
Per tant, l’indicador que s’estableix és sobre base 1, si mal no
record, i aquella època de l’any que s’apropa més a l’1 és
aquella que està dins la línia de desestacionalització. Dins
aquest dossier que vos donaran hi ha, si mal no record,
l’informe, i si no, els ho faré passar, i aquest informe, amb línies
molt esquemàtiques, ens vendria a dir que per exemple de l’any
99 a l’any 2000, la pressió turística en temporada alta ha minvat
i en canvi, en temporada mitjana, no es mou; i en canvi, en
temporada baixa, el comportament és bo. És a dir, tendríem un
comportament bo en temporada baixa i en temporada alta, i
tendríem un comportament irregular en temporada mitjana, amb
la qual cosa si partíssim només del que ens diu aquest

indicador, hauríem de reflexionar, per ventura, sobre la política
de desestacionalització.

La política de desestacionalització, per ventura, si això
d’aquí és el nostre referent, l’hauríem de centrar no damunt
temporada baixa, sinó que l’hauríem de centrar damunt
temporada mitjana. Perquè, en definitiva, crec que, a més, és
una conclusió que bona part del sector econòmic i de les
empreses fa molt de temps que ho diuen, per tant, la reflexió
que podria quedar per tancar la meva intervenció és que valdria
la pena fer un esforç i val la pena, i així ho farem, un esforç
damunt temporada mitjana i parlar més de temporada mitjana
quan parlam de desestacionalització com a objectiu immediat,
i no parlar tant de temporada baixa, perquè es comprova que, a
pesar que venguin menys, té un bon comportament dins la
desestacionalització.

He intentat explicar-los quines són les actuacions, he
intentat explicar-los les línies generals, la línia de la promoció,
és a dir que essencialment si hem d’atacar l’estacionalitat hem
de fer una política de diversificació; les línies de promoció
interna, les línies de promoció externa i les infraestructures.
Quins són els instruments que tenim? Tant el Pla de
màrqueting, com el Fons de rehabilitació, com el Pla de
marques, com l’Institut Balear de Qualitat, com l’empresa
Diversitat 21, com via altres instruments que en aquest moment
no entraré a detallar, però com podrien ser una fundació que
s’ha creat i altres instruments que ha creat la conselleria. Per
tant, aquest crec que és un panorama important a l’hora de
poder afrontar aquesta política de diversificació, tots aquests
instruments que els he donat o estan participats per iniciativa
privada, per empreses dels diferents sectors econòmics, o s’han
fet en base a la consulta de diferents empreses de sectors
econòmics. Perquè, com deia al principi, és impossible dur una
política de desestacionalització si no és de forma conjunta i en
colAlaboració amb tota la societat d’aquestes Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara suspendre, si els
senyors diputats així ho demanen, la sessió per un temps màxim
de 45 minuts. No. Per tant, procediríem a continuar la sessió.

En primer lloc, grups que vulguin intervenir? Té la paraula
el portaveu del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair la
compareixença del conseller, felicitar-lo per la molta quantitat
d’informació que ens ha donat, es veu que hi ha moltes
actuacions que es fan dins la conselleria en aquesta matèria de
desestacionalització. Nosaltres voldríem que ens aclarís, de la
seva intervenció, ha xerrat a un moment determinat que
s’havien fet tota una sèrie d’actuacions destinades a
promocionar el mercat del golf, i ens agradaria saber quines són
aquestes actuacions o en quin sentit anaven encaminades.
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Ens agradaria, si ens pogués ampliar, del turisme esportiu,
les actuacions que s’han fet en matèria de turisme esportiu. No
hem sentit dins la seva exposició d’actuacions fetes en
patrocini o publicitat damunt esportistes d’alt nivell
internacional; no sabem si no es fan aquestes actuacions, i si
se’n fan ens agradaria veure si ens pogués ampliar damunt
aquest tema.

També ens agradaria, ha parlat del Pla de marques, a veure
si pot aprofundir un poc damunt aquest tema, que pensam que
és molt interessant per a les nostres Illes.

I després, ens agradaria a veure si ens pogués aclarir, supòs
que a la documentació que ens ha repartit hi figura, però d’un
examen ràpid d’aquesta documentació no es veu, ha xerrat que
a Eivissa s’han fet actuacions d’instalAlació del camp interior
d’una pista d’atletisme, ens agradaria saber a què es refereix
això.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Té la paraula ara el portaveu del Grup
Parlamentari Nacionalista.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament volem intervenir
en aquesta comissió parlamentària i volem començar agraint al
Conseller de Turisme que s’hagi volgut fer present aquí i que
hagi vengut acompanyat de dues persones colAlaboradores
seves, que ben segur que han fet també molta feina en aquesta
tasca política que correspon a la conselleria.

Volíem fer tres o quatre observacions. En primer lloc ens
alegra que hagi volgut comparèixer davant aquesta comissió i
nosaltres després d’haver-lo escoltat en feim una valoració molt
positiva d’aquesta compareixença seva per una sèrie de motius.
En primer lloc i com vostè mateix ha dit, ha volgut donar
resposta a una iniciativa parlamentària que s’orientava a
debatre la desestacionalització turística, particularment encara
més a les Pitiüses, nosaltres creim que des de la Conselleria de
Turisme, d’allò que vostè ens ha explicat, s’està atenent d’una
manera molt intensa el que són les necessitats turístiques
d’Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca, però no només ha
estat una resposta a una iniciativa parlamentària, també ha estat
una resposta a la situació turística que vivim com resultat dels
efectes produïts pels atemptats de dia 11 de setembre i vostè ha
fet alAlusió a allò que són pagaments retardats des dels mercats
emissors, com també les inversions d’empreses d’aquí que
estan retardades. Davant tot això la Conselleria de Turisme,
nosaltres creim que està fent una bona feina amb actuacions
diversificadores que ha implantat.

Dit això i havent fet una valoració molt positiva de la seva
compareixença davant nosaltres, compartim tot el que ens ha dit
respecte l’estratègia que pensen seguir per recuperar la
confiança d’aquest destí turístic que constitueixen les Illes
Balears i nosaltres i volem donar suport a allò que vostès fan

des de la Conselleria de Turisme i creim que per contrarestar la
baixada del mercat alemany, com vostè ens ha dit, és bo que
s’hagi volgut incidir en el mercat espanyol, francès, italià,
Països Baixos, britànic i alemany, que s’hagi fomentat el turisme
cultural, el turisme esportiu, el turisme de congressos, que
s’hagi entrat en aquesta nova iniciativa a través d’una pàgina
web, que crec que resulta del tot interessant i que s’hagi
procurat recaptar fons, tot i que no els hem pogut aconseguir
a través de la implantació de l’imposta d’estades a establiments
turístics.

Com a conclusió de la nostra intervenció, volem dir que hem
de rebutjar des d’aquest Parlament, des d’aquesta comissió,
des d’aquest grup parlamentari almanco, la simplificació
centralista que aquests dies s’atribueix per part de
representants del Govern de l’Estat espanyol, a efectes
negatius i concretant-ho que des d’aquí s’ha volgut aprovar
aquest impost. Creim que això és una simplificació i que s’està
oblidant i passant per alt, la gran feina que s’està duent a terme
des de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears
per fer front a les dificultats que pugui comportar actualment
l’activitat turística i com vostè molt bé ha dit, creim que
contrapesa molt i s’hauria de valorar també, per part del Govern
de l’Estat, els esforços que està fent la Conselleria de Turisme
en aquest sentit. Per això volem rebutjar des d’aquesta comissió
parlamentària unes declaracions que no són del tot
afortunades.

En segon lloc, volem donar suport com a Grup Parlamentari
del PSM a aquestes polítiques diversificadores que vostès han
emprès i en tercer lloc les volem encoratjar per aprofundir-les i
intensificar-les encara més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el portaveu del Grup
Socialista.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc també agrair al Sr.
Conseller i els seus acompanyants la seva compareixença per
explicar la política de diversificació de l’oferta turística i també
el compliment d’una proposició no de llei, aprovada en aquest
Parlament que va fer referència en part a una baixada del turisme
alemany a Eivissa i li vàrem demanar que es fessin una sèrie
d’actuacions per intentar recuperar aquest sector turístic,
sobretot a les Pitiüses. Creim i estam d’acord amb el conseller,
sense oblidar altres mercats que poden substituir aquesta
baixada conjuntural, pens jo. Però en tot cas pel que ens ha
explicat, es treballa en aquest sentit i per tant, també li hem
d’agrair que això sigui així.

Dir que compartim plenament el fet que la diversificació de
l’oferta amb un bon suport de promoció, per part de l’IBATUR,
ha d’ajudar d’una forma molt important a la
desestacionalització. Coincidim també amb el Sr. Conseller en
les tres línies d’actuació que aquí ens ha anunciat, pensam que



206 TURISME / Núm. 17 / 25 d'octubre del 2001 

 

aquesta diversificació no es pot fer únicament des del sector
públic, sinó que s’ha de fer amb la colAlaboració del sector
privat i quan deim privat no ens referim únicament a l’hoteler,
també a l’oferta complementària que serà molt important la seva
colAlaboració, perquè si no és així serà molt difícil complir amb
aquests objectius.

Dit això, la primera pregunta que li volem fer és quan té
pensat instrumentar aquesta colAlaboració del sector privat, si
és que així ho pensa fer? Ens interessaria saber-ho. Quant a
segments objecte del possible creixement, que vostè ha parlat,
sobretot durant la temporada mitjana i baixa, que evidentment
és allà on hem de fer més esforços, tal vegada hi ha un sector
que vostè no ha mencionat però que pot ser interessant
treballar-hi i ens referim al turisme de viatges d’estudis, finals
de carrera, etcètera i ho deim per dues raons que creim
importants. La primera que es tracta de grups que vénen durant
la temporada mitjana o baixa i la segona perquè aquestes
persones després en algun moment de la seva vida els agrada
tornar una o vàries vegades al destí allà on varen fer el viatge
d’estudis, per tant, això sempre és un motiu de reclam que crec
que és important. En relació als esdeveniments que ha dut a
terme i les infraestructures creades demostren que ja estan
diversificant i treballant per a la desestacionalització, crec que
això és molt important perquè segueix sent tal vegada la nostra
assignatura pendent, pensam que s’està fent molta feina i en
aquest sentit anam pel bon camí.

Quant a l’empresa Diversitat 21, que es va aprovar en el
passat Consell de Govern, crec que demostra la voluntat de la
Conselleria de Turisme de seguir treballant en la millora dels
espais turístics, la millora de la nostra oferta i també la creació
d’infraestructures, això en teoria s’hauria de fer mitjançant
recursos de l’ecotaxa, però com sabem això de moment no és
possible i consideram que és bo que la conselleria treballi per
crear aquestes infraestructures que (...) d’aquests recursos que
tots esperàvem tenir.

Quant al Pla de marcques, crec que és important perquè
suposarà visualitzar quina és l’oferta bàsica de cada illa i fins i
tot de cada zona, per tant, ajudarà a la promoció específica
d’aquestes zones i lògicament serà molt més fàcil perquè els
nostres visitants sàpiguen molt bé quin és el destí que li
ofereixen i allà on van.

Finalment creim que és important que les dades que té la
Conselleria de Turisme sobre els efectes dels passats atemptats
de dia 11 de setembre, no afectaran, almanco des d’una mesura
molt important les nostres Illes, crec que des de la conselleria
convendria que no es perdi de vista la situació, perquè més que
la seguretat de les nostres Illes, que tal vegada en aquest
aspecte estam amb avantatge front altres destins, sí que
aquestes notícies d’acomiadaments massius a empreses
importants, sense cap dubte això crea inseguretat a les famílies
i els fa pensar dues vegades a l’hora d’emprendre viatges d’oci,
com per exemple són les vacances. Però com dic és una bona
notícia i les dades que tenim en aquests moments no afecten
d’una manera important allò que és el futur del nostre turisme
i una vegada més reiterar-li la seva compareixença, totes les
explicacions que ens ha donat i el compliment d’aquesta

proposició no de llei aprovada a un ple, que crec que és la
manera de treballar que ha de tenir una conselleria quan li
donen un mandat des del Parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar el torn de preguntes té la
paraula el portaveu del Grup Popular.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar dar las gracias al
Conseller de Turismo por su intervención en esta
comparecencia y por la documentación que nos ha facilitado,
que estudiaremos con más detenimiento.

La verdad es que a lo largo del desarrollo de la vida
parlamentaria tendremos ocasión de volver a entrar en alguna
de las cosas que aquí hay. Un primer vistazo y de acuerdo con
la exposición general de conseller nos lleva a la consecuencia
que aquí hay dos tipos de cosas, una serie de cosas que en
definitiva se venían haciendo y que tampoco constituyen
ninguna especial novedad y alguna sí más novedosa, como por
ejemplo este plan de marcas, que sinceramente no acabamos de
ver muy claro, pero de todas maneras vamos a conceder el
beneficio de la duda y esperar a ver en que se traduce y que
resultados da, porque la verdad nos parece un plan sin
demasiada trascendencia, sobretodo a efectos de
diversificación de los productos, pero bien puede ayudar en
todo caso, el tiempo lo dirá como digo.

Nos llama también la atención alguna cuestión
verdaderamente curioso, hemos podido leer ahora sobre la
marcha el tema de la desestacionalización y claro como resulta
que no hay desestacionalización real porque cada vez vienen
menos turistas en invierno, el Sr. Conseller se ha inventado un
índice que llama índice de presión turística, el índice de presión
turística es una fórmula que permite decir que en definitiva han
venido menos turistas en invierno en temporada baja y media,
pero resulta que la desestacionalización va viento en popa a
toda vela, esto es lo que leemos aquí. De manera que es
evidente que por lo menos la fórmula es ingeniosa y tengo que
felicitar al conseller por conseguir algo así, realmente es
fantástico, cada vez en invierno viene menos gente, cada vez
hay más desánimo en el empresariado, cada vez abren menos
hoteles o tardan más en abrir y esperan que temporada avance,
pero curiosamente la desestacionalización es algo formidable,
de acuerdo con este índice que desde luego han inventado
ustedes e insisto en felicitarlos.

Entrando en lo que era propiamente dicha la comparecencia
y creía que se iba a centrar más en cosas un poco más
concretas, yo tendría que decirle Sr. Conseller que no acabo de
ver que realmente hay un Plan real de diversificación, no ya por
la Conselleria de Turismo, por el Gobierno en su conjunto.
Claro la diversificación en definitiva conduce entre otras cosas
a la desestacionalización, a la mejora de la calidad, a la mejora
del gasto turístico por visitante, etcétera, tiene una serie de
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hitos que me parecen que son fundamentales, claro está muy
bien esto de apoyo a determinadas cuestiones museísticas o
patrimoniales, está muy bien esto de poner hierba artificial en
el campo de fútbol de Peguera y en Ibiza, etcétera, claro todos
sabemos que eso no es realmente lo que produce una
diversificación importante, que efectivamente haga subir el
gasto turístico, que haga una desestacionalización real y en
definitiva eleve la calidad.

Golf, usted ha hablado de golf, yo le pregunto, ¿cuántos
campos de golf se han hecho nuevos en estos dos años y
medio, y que medios ponen ustedes para facilitar que esto sea
así? Estoy convencido que el golf es un elemento
diversificador del turismo, es un elemento desestacionalizador
y es un elemento que produce un alza del gasto turístico
impresionante, un jugador del golf que viene los fines de
semana o que viene a pasar unos días para jugar, consume y
gasta seis, ocho o diez veces más que el turista medio de sol y
playa.

¿Qué me dice usted de fútbol? A parte de estas dos
actuaciones de hierba artificial, en zonas que yo llamaría zonas
perfectamente urbanas y destinadas a solucionar problemas
municipales, pero en absoluto a solucionar problemas
turísticos, yo le pregunto, ¿cuánto, cómo y de qué manera se
han impulsado los campos de deporte, fútbol u otras cosas,
campos para paseo a caballo, rutas de algún tipo? ¿Qué han
hecho en esta materia? ¿Qué se ha avanzado? ¿Se ha
construido alguno? ¿Se ha incentivado la iniciativa privada
para que los haga o muy al contrario resulta que lejos de
incentivar lo que se ha hecho, es impedir que estas cosas se
hagan? ¿Qué pasa con el turismo por ejemplo de balnearios,
turismo de reposo, con centros especiales de tratamientos
médicos o médico- sanitarios? ¿Qué ha pasado con eso, se ha
avanzado en algo, se hace algo en un turismo igualmente, como
digo, de alto gasto, altamente desestacionalizador y de gran
calidad? ¿Se ha impulsado eso?

Ciclismo, si es verdad que parece que han dado alguna
ayuda a algún ayuntamiento para que acondicionen algunos
caminos para rutas de senderos o ciclistas, pero realmente, ¿se
ha hecho alguna ruta ciclista? ¿Se ha puesto en marcha eso?
Fíjese que probablemente no es su conselleria la que lo tiene
que hacer, son otras, es el Gobierno en su conjunto, pero el
Gobierno nos viene diciendo, ha hecho varias ruedas de prensa
hablando insistentemente de gastar incluso miles de millones
de pesetas en kilómetros de rutas para ciclistas y no solamente
cicloturismo, porque el cicloturismo es una parte que digamos
que poco importante, es mucho más importante el ciclismo com
sabe usted sabe muy bien, el ciclismo profesional o aficionado,
que invade nuestras carreteras sistemáticamente a primero de
año, enero- febrero y hasta muy avanzada la primavera e
incluso iniciado el verano, como digo invade nuestras
carreteras, en muchos casos con ciclistas de talla internacional,
que empiezan sus entrenamientos aquí y arrastran a muchos
aficionados a la bicicleta a hacer recorridos, insisto por
carreteras en condiciones de profesional utilización de la
bicicleta, no en condiciones de paseo en un paseo marítimo, o
en una pequeña carretera, o en un pueblo del interior o de la
costa.

Turismo náutico, otro turismo de enorme calidad, de enorme
gasto por persona, tremendamente interesante, ¿me quiere decir
usted cuántos amarres han hecho en estos dos años y medio?
Sabe usted que están todos saturados, ¿se ha hecho algo, a
parte de impedir, insisto impedir que la iniciativa privada pueda
llevar a cabo algunas ampliaciones? Estoy citando, puedo citar
también otras cosas, palacio de congresos, algún miembro del
Gobierno, al que usted pertenece también inició la legislatura
diciendo que se haría un palacio de congresos fantástico y que
se iba a promocionar enormemente el tema, ¿dónde está el
palacio de congresos? ¿Qué se ha hecho en este sentido? Y
fíjese que ni siquiera le digo si no lo ha hecho la
Administración pública, le digo, ¿qué ha impulsado la
Administración pública para conseguir que otras lo hagan?

Claro con este repaso, que necesariamente tiene que ser
breve, porque creo que realmente hay que ir, insisto, es el
meollo de la diversificación de productos de la
desestacionalización, lo que puede conseguir que
efectivamente vengan aquí más turistas, vengan mejor
distribuidos a lo largo del año y que gasten más dinero, son
este tipo de cosas, las que nos mueve, este tipo de cosas. ¿Qué
se ha hecho y en qué se ha avanzado? Insisto que no
solamente por la Conselleria de Turismo, por el Gobierno, yo
creo que nada. Hay otro tipo de turismo también
ext raordinar iamente  in teresante  en  mater ia  de
desestacionalización, como es el turismo de tercera edad, en
este tipo de turismo no se hace nada, retrocedemos en cuanto
número de visitantes del Inserso, se mantiene igual el plan que
nosotros pusimos en marcha, el Plan Oci 60, ahora no sé como
lo llaman, era un plan que era también pecaminosos, iban a
quitar ustedes rápidamente, pero gracias Dios no se atrevieron
a quitarlo y solamente le cambiaron el nombre. Pero mi pregunta
es, ¿se ha hecho en materia de tercera edad internacional? Se
estaba avanzando y se estaba en conversaciones en ese
terreno, porque no traer a personas de la tercera edad, va
también muy ligado al turismo que antes le decía de carácter
sanitario, ¿qué se ha hecho en esa materia, se ha avanzado
algo? Mucho me temo por su larga exposición, que salga que
se lo haya saltado, en ese camino tampoco se ha hecho nada.

De manera que claro los grandes ejes de lo que tendría que
ser la diversificación turística no se han tocado...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea el seu temps està esgotat, vagi acabant.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

A muy bien, acabo yo creía que era muy breve, después de
una exposición de hora y pico del conseller, creía que tenía por
lo menos ocho o diez minutos para decirle algo, pero...

EL SR. PRESIDENT:

Té exactament 10 minuts com vostè sap molt bé el
Reglament és molt clar en aquest aspecte i el conseller
compareix per un temps sense límit. 
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EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Perfecto, veo que usted emplea el equilibrio que recomienda
el Reglamento en las intervenciones, lo emplea usted a mi
juicio, discutiblemente.

EL SR. PRESIDENT:

No sé si el Reglament és un equilibri, però el Reglament
preveu 10 minuts d’intervenció, en tendrà 5 més de rèplica i
s’haurà de cenyir en aquest tema.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Me someto a sus instrucciones Sr. President e y acabo.
Simplemente con una pincelada, Diversa 21, una nueva
sociedad anónima, este Gobierno que criticaba tanto las
sociedades anónimas, que iba a acabar con las empresas
públicas y resulta que ahora crea otra, que por cierto es
innecesaria, porque resulta que la Ley de acompañamiento del
año pasado, ustedes crean un fondo especial para
rehabilitaciones turísticas, ¿por qué no lo han puesto en
marcha? Ahora crean otra empresa que se llama Diversa 21, más
ruedas de prensa, más anuncios de lo que harán, pero que no
hacen Sr. Conseller.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per respondre té la paraula el Conseller
de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, en relació a allò que em
demanava sobre turisme de golf, jo durant la meva intervenció
he fet menció a dues intervencions molt concretes, l’assistència
a (...) que es va fer a Canàries i després la presència a Suècia i
l’activitat entorn a allò que és un torneig de golf patrocinat per
la princesa Briggitta de Suècia, és a dir, això com a actuacions
puntuals i no sé si en tenim més de fetes, són les que em varen
posar dins la fitxa.

Però li vull marcar dos aspectes, també ho he mencionat,
tota la campanya de golf de l’any que ve, especialment als
països nòrdics, que són els que tenim unes línies de vol que
ens permeten atendre bé aquest mercat, es farà juntament amb
la Cambra de Comerç i tenim per signar un conveni en relació a
la promoció del golf. També com estructura completa per
promocionar i comercialitzar conjuntament els camps de golf i
els hotels que es dediquen a aquest segment, és dir, s’ha creat
la marca de golf Mallorca, una marca, com ja li he dit, s’ha fet a
través de les reunions i s’ha arribat a conclusions després de
moltes consultes amb l’Associació Camps de Golf, propietaris
de camps de golf i amb les empreses d’allotjament relacionats
amb aquest mercat. En relació a allò que són patrocinis.

En relació a la imatge de Balears relacionada amb esportistes
o equips d’elit, hi ha el conveni amb el Reial Club Esportiu

Mallorca, per dur visites a Balears durant la Champions League
i a més estam oberts perquè aquest conveni s’estengui a altres
àrees de colAlaboració, especialment aquelles que van dirigides
a poder dur equips de futbol a fer la pretemporada a Mallorca.
Es va fer un conveni amb la campiona del món Margalida
Fullana, s’ha utilitzat a diferents estants promocionals i a més
s’actualitzarà en els fulletons de turisme actiu i de turisme
esportiu que es faran en el futur.

Em demanava concretament i crec que hi havia altres
preguntes relacionades amb l’actuació que es va fer Ca’n Cantó
i a Ca’n Misses, aquesta és una àrea esportiva que estava molt
infrautilitzada, a més hi havia unes instalAlacions que estaven
inacabades i no estaven en bones condicions d’ús alguns
aspectes de les àrees de joc. Són instalAlacions que s’utilitzaven
per equips de futbol d’Eivissa i persones d’edat escolar i amb
unes negociacions i converses que vàrem tenir entre
l’Ajuntament, majoristes de viatges, empresaris de la zona
turística més propera a Ca’n Misses, es va arribar a la conclusió
que era important posar en valor aquesta àrea per poder actuar
i poder anar als mercats esportius, concretament equips de
futbol i equips d’atletisme.

Com dic l’àrea tenia un camp de futbol, l’estadi al costat, el
qual no s’hi feia cap actuació, la pista d’atletisme i la piscina,
perquè aquest camp de futbol de gespa natural pogués ser
utilitzat i pogués ser utilitzat cap a un mercat d’equips de
primera línia, s’havia de mantenir i per tant, havíem de limitar el
seu ús, una pista de gespa natural no es pot utilitzar moltes
hores al dia, per tant, tota aquella gent que l’utilitzava i en certa
manera la gent s’havia avesat a la gespa i li havíem de donar
una pista que estigués en bones condicions i pogués ser una
alternativa per ells, em refereixo a estudiants, altres equips
d’Eivissa i per això es va fer la intervenció a Ca’n Cantó, amb
una gespa artificial allà on van aquestes equips. La intervenció
damunt la gespa natural anirà dirigida al segment d’equips que
vulguin fer la pretemporada, igualment com la pista d’atletisme
que també s’hi fa una actuació. Complementava aquesta
actuació la piscina.

La part d’actuació que fa la Conselleria de Turisme va
dirigida, si mal no record, va dirigida única i exclusivament a la
gespa, és a dir, dins el projecte la part d’inversions de
l’ajuntament anava dirigida a la piscina, el que passa és que si
nosaltres invertíem en la gespa, li permetia posar els recursos
a la piscina que no estava en condicions. D’aquesta manera
creàvem un espai que podia ser útil al ciutadà, que és molt
important tenir una oferta de qualitat i també era útil per a una
oferta de turisme esportiu. Jo crec que el turisme esportiu, ja
comentant altres qüestions que s’han plantejat, crec que és un
dels segments en el qual estam molt ben posicionats i allà on
podem créixer molt i concretament el que fa referència a estades
o hivernades d’equips de futbol europeus a Balears, podria ser
un segment que podria créixer d’una forma espectacular, com
ha pogut créixer el ciclisme. Per tant, crec que li he contestat a
les preguntes que m’ha fet.

En relació als plantejaments que ha fet el diputat del PSM,
li he d’agrair la seva intervenció, igualment agraesc la
intervenció del representant d’Unió Mallorquina. Crec sobre
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l’efecte negatiu de l’impost turístic que vostè ha comentat, crec
que l’efecte negatiu que ha volgut induir algunes persones, de
tal manera per exemple sense anar més lluny, és dir la
intervenció de la ministra de Croàcia la setmana passada dins
el Cicle de Futurisme, ens deia com ells tenen un impost turístic,
que el 50% va dirigit a medi ambient, un 30% o un 50% a
promoció, un 30% a les zones turístiques i un 20% a medi
ambient, i aquest impost turístic es cobra sobre els allotjaments,
és a dir, un dels competidors, que a nosaltres ens diuen que
serà competidor, diuen certes persones de responsabilitat
pública que aquest país, Croàcia, competirà i ens guanyarà a
nosaltres perquè nosaltres tenim un impost turístic, resulta que
ells fa molt de temps que tenen l’impost turístic sobre
allotjaments que va dirigit a millora de zones turístiques, a
p romoció i a..., promoció del medi ambient i millora de zones
turístiques. Per tant, en aquest sentit com a mínim amb aquest
competidor quedam empatats.

Si nosaltres anam a Turquia, que és l’altre país competidor
i que ens farà mal perquè nosaltres hem tengut un impost
turístic, o tenim un impost turístic terrorífic que ens tirarà per
avall el mercat i el nostre país competidor, el gran país
competidor que és Turquia no el té, vostè sap que quan arriba
a l’aeroport fa una cua on paga 10 dòlars, que és exactament
l’equivalent de l’impost turístic fent un càlcul de mitja d’estada
del turista aquí.

Per tant jo crec que tota la intervenció i totes les opinions
sobre l’impost turístic que ja arriben al ridícul ahir, quan
l’Imserso no ve a Balears per l’efecte negatiu de l’impost
turístic, és a dir, una decisió administrativa de retirar places
turístiques per dur-les a València, aquesta decisió
administrativa s’atribueix al fet que els clients no volen venir a
Balears perquè l’impost turístic té una causa terrible i negativa,
tan terrible i negativa com aquella que té a Turquia i Croàcia,
que sabem clarament que tenen un impost turístic exactament
igual que el de Balears. Terrible i negatiu; només passa que sí
que es llegeixen certes persones el text  de l’impost per recorre’l,
però no es llegeixen per veure què diu, i el text de l’impost diu
exactament que els senyors que viatgen amb viatges d’Imserso
no paguen l’impost turístic.

Aquí, en definitiva, es veu claríssimament quina és la
intencionalitat quan es parla de l’impost turístic per part de
certes administracions, i jo vull que quedi constància aquí, en
aquest parlament, del que és la falAlàcia entorn a la comparació
de l’impost turístic de les Illes Balears amb Croàcia, amb
Turquia i, concretament, amb el que és la baixada d’estades amb
el programa d’Imserso, programa d’Imserso que jo li pregaria,
senyor representant del Partit Popular, que ja que vostès són
del mateix partit que governa a Madrid, ens ajudàs a veure si
podem mantenir les places d’Imserso, perquè evidentment, amb
aquesta temporada de crisi que tenim, l’hauríem de mantenir,
temporada de crisi que els mesos d’hivern, gener, febrer, i me
mantenc i hi ha les estadístiques, són mesos que l’any passat,
enguany, millor dit, han pujat entorn al 10%.

És a dir, el que he dit i me mantenc quant a l’indicador, que
li agraesc les seves felicitacions, amb l’indicador he dit que
arribàvem a una conclusió que jo crec que és important, perquè

les conclusions, per petites que siguin, crec que són
importants: que nosaltres creixem i hem crescut enguany i l’any
passat en temporada baixa, agradi o no agradi a la gent, s’ha
crescut en temporada baixa i al voltant de percentatges un mes
del 10% -ho dic de memòria-, l’altre al voltant d’un 4 o un 5%,
i l’altre mes de temporada baixa no ho record exactament, però
en temporada baixa s’ha crescut i en temporada mitja és quan
realment enguany hi ha hagut unes dificultats que venien
determinades fonamentalment, i qualsevol coneixedor del món
del turisme, venien determinades per la competència a al baixa
que ens va fer un destí com és Canàries, i els anys que el mes
de març, el mes d’abril, Canàries fa oferta perquè està en crisi,
nosaltres, evidentment, estam en una situació delicada, i aquest
és l’efecte que es va produir el mes de març i el mes d’abril i,
efectivament, es va baixar el mes de març i el mes d’abril.

Però també s’ha de dir que al final de la temporada, a finals
de temporada alta, sense avaluar el mes d’octubre, que l’haurem
d’avaluar quan tenguem les estadístiques, el total de turisme
que ha vengut en aquestes és exactament el 0,8 més que l’any
passat, la qual cosa ens dóna una xifra molt important i,
sobretot, ens situa en una posició molt important, que és
l’estabilitat del turisme entorn a les xifres més altes de l’any 99,
i en canvi ens dóna un element també important que és el
creixement a l’estiu, i un element negatiu que és la baixada en
temporada mitja, i aquest és el panorama en què nosaltres hem
d’actuar, i hem de saber per què es produeix això, i es produeix
això, com dic, per la competència en un moment determinat
enguany del turisme de Canàries.

Em deia el representant del PSOE quina era la colAlaboració
que pensàvem tenir amb el sector privat. Evidentment nosaltres
ja he explicat la importància que donàvem a la presència dins
l'IBATUR d’entitats de la societat civil i entitats del món
econòmic. Entenem que aquesta colAlaboració seria bo, a més,
estendre-la a altres institucions; per això estam en la línia
d’intensificar la colAlaboració amb la Cambra de Comerç. He
parlat concretament del que és la promoció de turisme de golf
i també he fet referència al que és el shopping, el conveni de
shopping, que ja serà el tercer any que s’està fent i que és una
bona ajuda al que és l’oferta complementària, especialment
d’aquesta ciutat, en els mesos de temporada baixa.

Aquesta colAlaboració creim que s’ha d’intensificar a altres
sectors, a altres camps. Hi ha una voluntat tant per part de la
Cambra de Comerç de Mallorca i Eivissa i Formentera, com la de
Menorca, Eivissa i Formentera, d’anar colAlaborant seguint la
mateixa pràctica que ja se segueix amb la Conselleria de Comerç
de fer esforços conjunts, és a dir, seria la primera vegada i és la
primera vegada que els recursos privats van a la promoció
conjunta dels recursos públics, i jo crec que és una valoració
important i positiva, la primera vegada que els recursos públics
i privats se sumen per fer una promoció cap a fora.

La colAlaboració es vol intensificar a través d’una altra
estructura que s’ha creat, que és una fundació per anar creant
aquests esdeveniments importants que ens permeten tenir un
turisme més diversificat i anar, sobretot, a crear una oferta
cultural que en aquests moments és bona però que hem de
consolidar, i si nosaltres hem de fer des de l’IBATUR webs,
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hem de fer plans de fidelització, hem de fer actuacions
específiques en els diferents mercats, hem d’augmentar la
nostra capacitat d’anàlisi dels mercats, és amb uns recursos
que són limitats, sempre el recursos són limitats i nosaltres és
important que puguem captar recursos privats per anar a fer
aquest tipus d’actuacions que ens permetran continuar
mantenint una oferta cultura, i aquest és l’objectiu de la
fundació que es va crear o que han creat la Conselleria
d’Educació i Cultura i la Conselleria de Turisme. Igualment, els
objectius d’aquesta fundació, en allò possible, són anar
ajudant i captant recursos per fer infraestructura de caràcter
cultural, i aquesta és un passa important, és un instrument que
no teníem, és un instrument amb el qual es proposa a la
iniciativa privada colAlaborar amb uns objectius d’interès
general i amb el qual crec jo que podem donar passes
importants en el futur, sempre que tenguem la tranquil Alitat
suficient i sempre que no anem pels camins que no són els que
ens hem marcat.

Igualment l’empresa Diversa 21 no ve a confondre ningú.
L’empresa Diversa 21, el seu reglament és clar, és a dir, el fons
de rehabilitació d’espais turístics i naturals és aquell que
gestiona els recursos d’un impost turístic, és aquell que
decideix a quins projectes van els recursos, hi ha un procés de
selecció i hi ha una interdepartamental de turisme que és la que
decideix els projectes del fons de rehabilitació dels espais
turístics, precisament per tenir un equilibri i que no només sigui
la Conselleria de Turisme la que decideix sobre un “daixò”, sinó
perquè sigui un dels projectes integrals, tengui una visió
integral. Ara bé, el fons de rehabilitació d’espais turístics i
naturals només es pot posar en marxa a través d’un element
instrumental que executi aquests projectes, i executar aquests
projectes és aquesta empresa. O sigui, aquesta empresa no ve
a confondre ningú, sinó que ve a aclarir i ve a remarcar una línia
que es va marcar ja des del principi, i aquest és l’objectiu i així
queda clar en els estatuts de la societat.

Per tant, jo crec que aquesta diversificació, aquesta
colAlaboració amb el sector, a més ja he dit que dins la
metodologia i dins tota la qüestió que es va plantejant s’ha fet
a través de consultes i a través de participació d’empreses i
d’iniciativa privada, però a més li volem donar, en certa manera,
una cobertura més de..., assegurar-nos que el camí que
emprenem tots conjuntament és un bon camí i és un camí que
no va equivocat, i per això hem de tenir els instruments on
l’opinió de tots els sectors afectats i dels sectors interessats en
matèria de turisme puguin de forma sistemàtica expressar-se, i
aquesta forma sistemàtica és una de les feines que fa IBATUR,
concretament la Subdirecció General d’Estudis, que té muntat
un sistema de (...), on hi participen persones importants i
persones que tenen un criteri i una opinió diríem reconeguda
dins l’activitat turística, persones que representen institucions,
persones que representen empreses o persones que es
representen a ells mateixos per la seva opinió, i això, a més,
sumat a la investigació de mercats a través de la Universitat de
Dresden i la Universitat de les Illes Balears, a través de la
consulta periòdica d’enquestes als clients a Alemanya i als
clients aquí a través de tot el que és el sistema d’informació que
tenim, que crec que és un sistema complex i un sistema que crec
que ha de ser l’enveja de qualsevol comunitat dedicada al

turisme, a través d’aquest sistema nosaltres cream i estam en
procés de crear el que és el sistema d’informació turística, on hi
hagi l’analítica, l’estadística, on hi hagi l’opinió del client, on hi
hagi l’opinió de l’empresa, i això serà un sistema d’informació
turística que ja a la part que existeix hi poden accedir a través de
la web, però que a més donarà peu als instruments necessaris
més enllà de la web perquè això pugui ser un element de
consulta dels nostres empresaris.

Crec que aquest element, és a dir, donar informació als
nostres empresaris de quina és la situació dels mercats perquè
sàpiguen, quan el majorista de la viatges li va a la baixa, com li
va en aquest moment en el 10%, que sàpiguen quina és la
situació econòmica d’Anglaterra, quina és la situació de
reserves de Turquia i de Croàcia, quina és la situació de
reserves dels altres mercats competidors, quina és la situació de
venda del seu competidor, etc., etc. Això els permetrà prendre
una decisió i per ventura no abaixar preus i per ventura apujar
el que és la despesa turística, que efectivament està pujant cada
any. L’any passat va pujar un 5,5 i enguany la despesa turística
s’aproximarà a la pujada mitja de la despesa turística d’Espanya,
que és exactament un 11% fins a la data d’avui. Això jo crec que
és el que ens ha de permetre parlar no només de quantitat quant
a creixement, sinó parlar de qualitat i d’ingressos, que és el que
not que està absent en alguns discursos que es fan en aquesta
cambra. És a dir, el discurs de la filosofia del creixement pel
creixement crec que és un discurs equivocat, i el discurs que en
aquest moment hem de determinar i hem de marcar, que és on
està en aquest moment el Govern i on les xifres ens diuen que
anam per bon camí, és el discurs de la rendibilitat econòmica i
de la rendibilitat d’ocupació quant a la distribució d’aquesta
riquesa. És l’any que creixem més que els altres anys amb els
mateixos turistes i ocupant més gent.

Per tant, jo crec que les coses es fan bé i per tant crec que
els resultats són bons, més enllà de qualsevol discussió
política al voltant dels interessos de si l’ecotaxa afecta o si
l’ecotaxa no afecta, i jo crec que de cada vegada queden més
clars quins són els interessos darrere aquestes discussions.

En relació al Pla de marques jo em pensava haver-ho
explicat. Ho puc explicar més; em compromet, a més, a venir si
fa falta amb l’empresa que (...) perquè els pugui donar més
detall de quin és el Pla de marques, però en definitiva el Pla de
marques és agrupar tota una sèrie d’empreses, especialment
p etites i mitjanes empreses, a través d’unes marques
específiques per anar al mercat a comercialitzar aquest
producte. El que s’encarrega a l’empresa que fa el Pla de
marques o el que és la marca que serà propietat del Govern, és
no només el logo, no només les normes de la marca, no només
són els sistemes d’accés a la marca, sinó a més allò que es
manté és la gestió de les marques. La gestió de les marques vol
dir anar als mercats, anar a les fires, anar als word shops, anar
a aquells llocs que faci falta a vendre i a captar clients
directament.

Clar, les marques es fan dins la idea de la diversificació.
Quins són els segments de diversificació? Són aquells mateixos
que jo ja marcava a la meva intervenció al principi, i dins
aquesta línia de diversificació és on estan les marques: golf,
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senderisme, cicloturisme, Mallorca tradicional, petits hotels de
Formentera, reserva de la biosfera de Menorca i Eivissa
esportiva, és a dir, és gent que s’agrupa en un cas empreses
d’allotjament tot sol, altres s’agrupen al voltant de propietaris
d’infraestructures o al voltant a productes molt determinats i es
fan accions conjuntes amb les administracions, tant municipal
com amb el Govern a través de l’IBATUR amb els seus caps de
producte.

Per tant, aquesta és la intencionalitat de la marca: agrupar
les nostres petites i mitjanes empreses al voltant d’un producte
en el qual ells s’especialitzen per anar, a través d’un sistema de
comercialització pròpia i amb el suport de l’administració, en
aquest cas la Conselleria de Turisme, a captar clients concrets
i específics dins cada un d’aquests segments en el mercat. I
aquestes marques, com que a més la marca en si implica una
filosofia de colAlaboració que desgraciadament no s’ha donat
dins l’activitat turística d’aquest país, perquè en aquest país
moltes vegades l’empresa ha vist que el seu competidor és el
veïnat i no sap que el seu competidor és el senyor que està a
Croàcia, per exemple, incentivar la colAlaboració entre empreses,
la qual cosa és per ventura la qüestió més complicada i més
difícil. Per això, quan nosaltres vàrem treure el concurs
demanàvem a l’empresa que ho havia de dur a terme que fossin
marques molt senzilles, marques de molt fàcil aplicació, és a dir,
que la gent tot d’una s’hi apuntàs, i marques de molt fàcil
comercialització, i aquesta és una primera fase que és que
pensam dur endavant aquest any. 

Però no vol dir que no hi hagi altres marques en reserva; per
exemple, una marca en reserva que a mi em pareixia molt bé i era
la que m’hagués agradat que s’hagués duit endavant, però la
meva opinió dins aquesta qüestió quan vàrem fer la consulta va
ser una opinió més dels 94 que varen consultar, i no va ser
l’opinió bona, era una marca dirigida a la Badia de Palma com a
ciutat, és a dir, considerar tota la conurbació de la Badia de
Palma com una ciutat i anar a un producte cultural i a un
producte més específic de ciutat. Em varen dir que era de tan
difícil implantació que no estava amb els criteris que jo mateix
havia marcat, i em varen convèncer del fet que no complien els
criteris que jo havia marcat i per tant no es fa aquesta marca i
aquesta marca està en stand by. Es fan, per tant, marques molt
simples, molt clares que facilitin i que generin un esperit de
colAlaboració entre les empreses d’allotjament i altres empreses
per fer aquest producte, i aquest és l’objectiu d’aquestes
marques.

Com dic si..., bé, tots els diputats, com és lògic, però
concretament el representant del Partit Popular i el d’Unió
Mallorquina me marcaven si podia aprofundir més en la qüestió
de marques, em pos a la seva disposició, tant per comparèixer
amb les empreses que l’han aplicat, a la comissió, com fora de
la comissió, fora del Parlament i com vost ès vulguin per poder
analitzar, i a més també m’interessen molt les opinions que
puguin donar sobre el projecte en concret, perquè jo crec que
és una fórmula nova de comercialització. Fa anys el govern de
les Illes Balears va començar un projecte d’aquestes
característiques, jo hi vaig participar directament, no va tenir
èxit perquè per ventura no era el moment ni es va adequar a les
necessitats, només va durar un any, va servir per fer algunes

operacions, implicar algunes empreses a Alemanya que en dos
anys ja havien desaparegut, però jo crec que aquesta vegada
amb l’experiència que tenim d’aquests altres anys, aquesta
oferta o aquest disseny pot ser més adequat a les necessitats
del mercat.

De totes maneres, com tot el que és nou..., bé, marques no
volem dir que sigui nou, però aquí marques de fet només en
tenim dues, aquí a Balears, que és el Convention Bureau i Reis
de Mallorca; Reis de Mallorca no opera des del punt de vista
comercial, Convention Bureau opera des d’un punt de vista
comercial i per tant no podem dir que sigui una novetat, és a
dir, no ens inventam res de l’altre món que no existeixi, però el
cert és que no hi ha aquesta experiència més generalitzada. Jo
crec que és el moment de dur-la a terme i és un bon moment per
dur-la endavant.

Entrar a tornar a relatar totes les actuacions que hem fet...,
jo sé que les actuacions que es fan són actuacions
absolutament insuficients. Els recursos, com dic, sempre són
totalment insuficient, però jo crec que la filosofia d’anar a fer
camps de futbol, concretament el d’Alcúdia es fa 33%
d’inversió unes empreses privades, 33% d’inversió
l’ajuntament, 33% d’inversió la conselleria; el de Peguera es fa
exactament igual a tres parts, és a dir, implicant el que és
l’empresa privada. Això ens permet generar una dinàmica de
comercialització que sense la implicació de l’empresa privada
per ventura seria difícil. És a dir, en certa manera jo crec que és
tocar de peus a terra, crec que és una bona línia d’actuació, en
aquests moments són 22 els camps que estan disponibles per
fer turisme per dur equips, i crec que si som capaços de ser
perseverants en aquesta línia, d’aquí a una sèrie d’anys el
nostre èxit dins el que són equips de futbol per oferir
l’hivernada podria ser similar a l’èxit que tenim en matèria de
ciclisme.

En matèria de ciclisme jo crec que el millor és tocar-ho. Jo els
convid, tant al representant del Partit Popular com a tots els
altres representants, tots els altres diputats presents avui a la
comissió, perquè em pareix que és el segon dissabte de
novembre ens posem els calçons curts, anem en bicicleta i
facem el circuit de cicloturisme de Llucmajor, que és el primer
que s’inaugura. Crec que és la millor manera de comprovar a
veure si hi ha circuit, si està senyalitzat, si està asfaltat i si és
més segur que aquella oferta que es va fer de carrils de bicicleta
a les altres carreteres on hi havia realment alguns problemes de
seguretat.

Per tant crec jo, i per acabar, efectivament torn a dir que la
iniciativa privada és fonamental per actuar en el que és la
matèria de desestacionalització, i que més que mai, tant en
inversions, per exemple camps de futbol, com en promoció, per
exemple la Cambra, més que mai s’ha aconseguit que els
recursos d’iniciativa privada i els recursos públics actuïn i
funcionin. Record que l’actuació habitual era al revés, es
pagaven certs viatges o certes actuacions d’associacions
privades; això s’ha eliminat i estam ja en una segona fase que
és intentar colAlaborar, intentar que tots posem doblers. Això
crec que és molt important, és una passa que no s’havia fet mai
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i és l’exemple més clar de la colAlaboració amb la iniciativa
privada, vull dir que es posin doblers en els dos sentits.

Quant a la filosofia de creixement pel creixement, no hi crec.
Si no es poden fer més amarraments no es poden fer més
amarraments; si la població, a través d’un procés electoral, diu
que a Eivissa no és convenient camps de golf, no es fan camps
de golf. És a dir, nosaltres ens hem de posar..., és a dir, tant
l’activitat turística com als que ens toca regir aquesta activitat
turística des del punt de vista administratiu, com l’empresari
que ha d’invertir, hem de saber quines són les regles del joc, i
les regles del joc no les marca ni l’empresari ni un ciutadà en
concret, sinó que les marcam tots en conjunt. Els processos
electorals són els més clars i són els que ha donat la democràcia
per expressar quina és la voluntat política, i en aquest cas
concret la voluntat en relació als camps de golf és la que és i no
una altra i per tant ens hem d’adaptar aquí, i això no lleva que
amb la base de camps de golf que tenim s’hagi de fer promoció,
facem marques i facem actuacions, i jo mantenc i continuu
mantenint, i per això no em sent gens discrepant de la resta de
forces que donen suport al Govern, que és necessari en
aquestes illes augmentar l’oferta de camps de golf sempre que
no duguin una oferta complementària, i això està signar a un
pacte de govern i crec que aquest és el camí que hauríem de
seguir i és un camí positiu. 

No s’ha fet cap camp de golf en dos anys?, les portes no
estan tancades a fer camps de golf, les portes estan obertes a
fer camps de golf sense oferta complementària, i això s’ha de dir
perquè està signat per tots els grups polítics que donen suport
al Govern i no és una altra cosa. Allò signat és això i no està
signat que no es puguin fer camps de golf. Que no es puguin
fer camps de golf a Eivissa surt d’un procés electoral; el pacte
de govern que dóna suport a aquest govern té signat clarament
que es poden fer camps de golf sempre que no tenguin oferta
complementària i que estiguin devora les zones turístiques.
Qualsevol iniciativa privada que vulgui fer camps de golf a
prop d’una zona turística sense oferta complementària té les
portes obertes perquè així ho tenen signat les forces polítiques
que donen suport al Govern, i aquest pacte és un pacte públic
que a més està penjat a totes les web i que qualsevol ciutadà el
pot llegir.

En relació al Palau de Congressos, li deman exactament la
mateixa ajuda que li demanava en relació a l’Imserso. El Palau
de Congressos el primer dia que l’ajuntament digui “endavant,
la façana marítima de Palma és així”, nosaltres sabrem on hem de
fer el Palau de Congressos. Nosaltres volem fer el Palau de
Congressos en els solars que hi ha en el polígon de Llevant;
nosaltres volem fer el Palau de Congressos a ser possible amb
el cent per cent d’iniciativa privada; nosaltres hem fet els
contactes suficients per incitar inversors privats; nosaltres
estam esperant, el Govern, i crec que està expressat, el procés
normal, perquè no és una crítica, és el procés normal, que
aquesta ciutat i aquesta societat digui exactament on ha d’anar
colAlocat el Palau de Congressos, simplement un procés que a
qualsevol societat democràtica s’ha de passar, perquè la
instalAlació d’un palau de congressos ha de tenir la garantia
suficient que té el suport de les institucions. Idò estam esperant
aquest tràmit, simplement el tràmit que les institucions diguin

que és convenient que aquesta ciutat tengui el Palau de
Congressos aquí, i immediatament llavors passarem a actuar, i
segurament immediatament l’empresa encarregada de dur
endavant el Palau de Congressos serà aquesta empresa que es
diu Diversitat 21, perquè és una empresa instrumental per dur
a terme activitats.

Crec que he contestat totes les qüestions i si n’he deixada
qualcuna em disculpin, però continuu estant a la seva
disposició. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Grups que vulguin intervenir en torn
de rèplica? Té la paraula el portaveu del Grup Mixt, Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Per part dels diputats d’Unió
Mallorquina en el Grup Mixt volem tornar a felicitar el conseller.
Crec que ha aclarit el tema del turisme o de la diversificació del
turisme en matèria de golf. Crec que a més ha explicat
correctament què diu el pacte en aquesta matèria, i que no hi ha
cap inconvenient perquè es pugui tramitar, complint la llei que
hi ha vigent en aquesta matèria amb rec d’aigua depurada i
sense oferta complementària, qualsevol camp de golf aquesta
legislatura.

M’agradaria, si pot ser, amb les explicacions que ha donat
del turisme esportiu, concretament del patrocini, a veure si
actuacions com les que s’han fet amb la campiona del món de
mountain bike Marga Fullana es podran estendre a altres
esportistes; només aquesta pregunta.

I després m’agradaria, si jo no he entès malament la seva
explicació, segurament som jo que no l’he entesa bé, a veure si
la pista d’atletisme que hi ha a Can Misses, que hi ha, com
vostè ha explicat, tres instalAlacions -hi ha una piscina, hi ha la
pista d’atletisme i hi ha, a més, un camp de futbol de gespa
artificial- voldria saber a veure si en aquesta pista d’atletisme es
pensen fer activitats de futbol en el recinte, a la gespa natural
que hi ha dins el camp, dins el recinte d’aquesta pista
d’atletisme, perquè el que jo tenc entès és que fins ara mai, mai
no s’havia utilitzat per al futbol i que només s’havia utilitzat
aquesta instalAlació per a l’atletisme.

En darrer terme li he de dir..., veig que aquí, a la
documentació que ens han repartit, que hem estat mirant amb
molta atenció però en el temps que hem tengut, veig que per a
la promoció es colAlabora amb distintes entitats, es colAlabora
amb el Consell de Menorca i es colAlabora amb el Consell
d’Eivissa; es colAlabora amb el Patronat de Turisme de
Formentera, i a Mallorca es colAlabora amb institucions que no
són públiques, com el Foment de Turisme o la Cambra de
Comerç o majoristes de viatges. Jo vull oferir-li des d’aquí, com
a diputat d’Unió Mallorquina, la possibilitat que comencin
feines o tasques de colAlaboració amb el Consell de Mallorca,
que també pugui ajudar el Govern d’aquestes illes a fer
promoció del turisme.



TURISME / Núm. 17 / 25 d'octubre del 2001 213

 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Volíem aprofitar aquest segon torn de
la nostra intervenció per fer una breu observació respecte
d’aquesta documentació que se’ns ha passat, i respecte
d’aquestes còpies dels fulletons promocionals de l’IBATUR
que hi figuren, i volem felicitar el conseller perquè detectam,
hem vist en un primer cop d’ull, que l’ús de la llengua catalana
en aquests fulletons promocionals va en augment, va creixent.

M olt rapidíssimament nosaltres hem observat que hi ha uns
26 fulletons, d’aquests 26 n’hem vist 11 que només estan en
català, 6 que només estan en castellà, 3 que estan en català i en
castellà, 3 que estan en diverses llengües, dos que estan en
català i anglès, i un que només està en anglès. Llavors,
d’aquests 26 veim per tant que n’hi ha 7 allà on la llengua
catalana no hi apareix. Del nostre grup, que creim que hauria de
figurar a tots, el que volem amb aquesta intervenció nostra és
encoratjar-lo i animar-lo que realment la llengua catalana figuri
a tots els fulletons si és possible. El felicitam per l’avanç, però
voldríem encara avançar una miqueta més. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Es veu que no hi ha altres grups que
vulguin intervenir. Bé, abans d’aixecar la sessió voldria fer dues
precisions. En primer lloc voldria recordar als mitjans de
comunicació, i altres..., perdó?

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, és que com que li han formulat una sèrie de
preguntes, a veure si les vol respondre. Si no les vol respondre,
que sigui el conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Diputat. Sí.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Moltes gràcies, Sr. President. És un gust poder respondre
a les preguntes. Molt concret, un acord com el que ha fet amb
na Marga Fullana evidentment sí es poden fer, estam oberts, a
na Marga Fullana se li va fer concretament perquè era campiona
del món, i per tant estava a nivell alt, això és el criteri.

Si es practicarà el futbol al camp de gespa natural allà dins,
sí que es practicarà el futbol.

Amb el Consell Insular, que tenim magnífica colAlaboració,
bàsicament la tenim centrada en el senderisme i la qüestió de...,
crec que és senderisme, en aquest moment no sé si hi ha més,
que a més és una oferta molt important, perquè el segment de

senderisme, de la gent que ve a caminar, és el que creix més a
dins el mercat internacional, i per tant ens interessa molt
aquesta colAlaboració.

Efectivament, en temes de matèria de promoció
tradicionalment, i jo no dubt que es puguin fer colAlaboracions,
però tradicionalment per què a Eivissa, a Formentera, a
Menorca hi ha (...) a vegades en promoció? Simplement per un
tema que hi ha la mar pel mig, i simplement perquè és molt més
fàcil que sigui el consell insular el que vagi a veure això o el que
vagi a veure allò, que no nosaltres aquí, que l’únic que hem de
fer és caminar per aquesta ciutat i anar a fer. Simplement és un
tema de gestió. No té més contingut, però de totes maneres la
colAlaboració amb el Consell Insular és intensa, és bona, i la
tenim centrada bàsicament en infraestructures.

En relació a l’ús de la llengua catalana no es preocupi, que
jo crec que anirem avançant. Ja anam avançant, crec que anirem
avançant, i jo també compartesc el criteri que no hi ha d’haver
cap publicació de la Conselleria de Turisme, en no ser que sigui
un fullet molt especialitzat per anar al mercat anglès o al mercat
alemany, que només anirà en aquell idioma, com és lògic, no hi
ha d’haver cap publicació que no la tengui. Això és el criteri
que seguim. Per exemple, la web mateixa té la primera versió, ja
l’original és en català, després es va anar (...) en castellà,
anglès, alemany, francès, italià, i no sé si més idiomes, però no
es preocupi, que també és preocupació meva, igual que és
preocupació de tot el Govern, que la llengua sigui un element
de definició i de diferenciació pròpia no només per a la gent que
estam aquí, sinó també per a tots aquells que ens veuen i que
ens visiten, que sàpiguen que no només vénen a una platja, o
que si es passegen pel centre d’una illa és el jardí de la platja,
sinó que sàpiguen que vénen a un país, amb una cultura i una
llengua pròpia.

Tant és així que en aquests moments hem emprès una tasca,
molt complicada des del punt de vista promocional, però que
amb tota la prudència del món, i amb tota la tranquilAlitat del
món l’hem d’anar fent, perquè és una justícia cap a nosaltres
mateixos, que és incorporar, treure al mercat, bé, en un principi
serà compartir una marca tan potent, que per ventura és una de
les marques més potents que hi ha dins el món del turisme, i
quan dic dins el món del turisme em referesc a tot el món, no em
referesc a Europa, a tot el món, que és la marca d’Eivissa.
Eivissa és des del que és comunicació, el que és impacte, una
de les marques més atractives, més consolidades dins el mercat.
És una marca a més màgica, però crec que nosaltres com a
poble tenim una voluntat de reivindicar moltes més coses que
simplement aquesta marca cap a fora, i estam iniciant de motu
proprio, i també amb el suport del Consell Insular, i també pel
sector privat, sempre amb unes certes reticències, perquè tots
tenim por a l’hora de fer aquesta passa, però ens hem marcat
com a objectiu introduir la paraula “Eivissa” com a substitut;
bé, en un principi no m’atrevesc a dir substitut, atesa la
potència, però sí introduir la paraula “Eivissa” dins el mercat
internacional des del punt de vista turístic. De tota manera,
aquests estands, quan posin “Mallorca, Menorca, Eivissa” no
posaran “Ibiza”, serà “Eivissa”, i hi ha tot un mecanisme
d’introducció. Jo crec que això és una aportació important per
part de la Conselleria de Turisme i el món del turisme, i
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demostra una mica la voluntat per aquí on volem caminar.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara pareix de veres que hem acabat
la comissió. Però insistesc que volia fer dues precisions: una
dirigida als mitjans de comunicació i altres persones que
assisteixen com a convidats a les comissions, que no està
permès que es dirigeixin a la zona que ocupen els diputats, i
que només són els serveis de la cambra els que poden accedir
a aquesta zona; i en segon lloc també volia, arran d'una
intervenció que hi ha hagut, una discussió que hi ha hagut
sobre el reglament, que el reglament preveu per a les
compareixences, tant en comissió com les interpel Alacions a
p lenari un temps ilAlimitat per part dels membres del Govern que
hi intervenen, que se suposa que intervenen sigui a petició
pròpia, o sigui a petició d’un grup parlamentari, per donar la
més àmplia explicació sobre un tema d’interès, i que els diputats
per formular aquestes preguntes i observacions, doncs tenen
un temps determinat, i això ho saben sobretot aquells que,
exercint càrrecs de govern, també han hagut d’utilitzar, o han
aprofitat que el reglament és d’aquesta manera.

Moltes gràcies, i s’aixeca la sessió.
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