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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc voldria donar

la benvinguda a determinats diputats que per primera vegada

passen a formar part d’aquesta comissió.

Demanaria si es produeixen substitucions per part dels

diferents grups polítics.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President. Dolça Mulet substitueix Miquel

Nadal.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Sr. President, Aina Calvo substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions.

I. Compareixença RGE núm. 647/04, solAlicitada pel

Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble. Sr. Conseller de

Turisme, per tal d'informar sobre el disseny, la composició

i l'elecció dels elements que configuren l'estand presentat a

la Fira de Turisme de Madrid FITUR.

Doncs passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui i que

consisteix en la compareixença de l’Hble. Conseller de

Turisme, solAlicitada pels diputats membres de la Comissió de

Turisme adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant

l’escrit RGE núm. 647/04 per tal d’explicar els dissenys, la

composició i l’elecció dels elements que configuren l’estand

presentat a la Fira de Turisme de Madrid, FITUR. Assisteixen

a aquesta compareixença l’Hble. Sr. Conseller Joan Flaquer i

Riutort i també ve acompanyat del Sr. Juan Carlos Alia,

director d’IBATUR.

Té la paraula el conseller de Turisme per tal de fer

l’exposició sobre el tema de l’ordre del dia d’avui.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats

bon dia a tots. Efectivament se’ns demana comparèixer aquí per

explicar una sèrie de qüestions relacionades amb la presència

turística de les Illes Balears a la Fira de Turisme de Madrid,

FITUR. Voldria començar aquesta exposició explicant una idea

inicial, un concepte inicial que vàrem decidir des del consell de

direcció d’IBATUR en relació a la Fira de Madrid i que era la

millorar, augmentar i incrementar en definitiva l’espai

disponible del que havíem disposat durant els darrers anys en

aquesta fira. Per tant, el primer de tot que vàrem fer, abans de

posar en marxa tot el tema de l’estand, va ser demanar als

responsables d’aquesta fira i així ho vàrem poder aconseguir,

un increment de l’espai que fins aquell moment havia estat de

702 metres quadrats, a 1.010 metres quadrats per a l’edició de

l’any 2004. És a dir, un increment jo crec que considerable de

més del 30% en relació als anys anteriors.

A més volíem no només estar present com cada any als

estand, a la fira, sinó a més tenir una altra presència, distinta i

nova, com va ser la presència de publicitat estàtica i dinàmica

de les Illes Balears als aeroports, a l’Aeroport de Madrid a

l’arribada dels passatgers. La presència també d’un globus

aerostàtic que amb el nom de les 4 illes, Mallorca, Menorca,

Eivissa i Formentera també donava la benvinguda als distints

visitants a al fira. I altres tipus de publicitat que també es va

posar també fora dels estands en allò que són els voltants del

recinte firal de Madrid. Al mateix temps i a més de l’estand

vàrem fer una sèrie d’actes promocionals, vàrem planificar i

preparar una sèrie d’actes promocionals com va ser, crec que

va quedar ben recollit i ben reflectit als mitjans de comunicació

nacionals, la presentació de l’equip ciclista Illes Balears-

Banesto i a més vàrem intentar, no va ser possible en el darrer

moment per qüestions interna de la fira que així ho varen

desaconsellar, vàrem intentar fer una demostració de doma de

cavall menorquí aprofitant la Fira Turística de Madrid. Per la

part d’Eivissa vàrem intentar i ho vàrem aconseguir fer dins el

ma teix estand, una desfilada de moda Ad-lib, aprofitant també

el fet de la fira.

Jo crec que la compareixença ens demana concretament

qüestions relacionades amb l’estand i en relació a aquest hem

de dir primer de tot que vàrem millorar i incrementar, com he

dit abans, els metres quadrats disponibles. I nosaltres el que

vàrem fer va ser posar en marxa un concurs del disseny i de la

composició que bàsicament reclamava o exigia tot un seguit de

paràmetres o exigències a les empreses que es presentessin en

aquest concurs. El que demanàvem bàsicament era aprofitar el

fet de tenir un estand obert a 4 carrers de la fira, això era molt

important, el ser capaços d’aprofitar aquesta circumstància, que

l’estand donava a 4 carrers distints i a partir d’aquí el que

vàrem demanar va ser aprofitar el fet que hi ha 4 illes per

aprofitar els 4 cantons d’aquesta gran nau d’aquest estand, de

1.010 metres quadrats per posar un mostrador de cada una de

les illes, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a cada un

d’aquests cantons. Amb aquesta idea i amb aquesta concepció

el que es pretenia és que cada una d’aquestes illes i cada un

d’aquests mostradors tengués també sortida a dos carrers

distints dins el pavelló, allà on hi havia tots els destins

espanyols. Per tant, quan se’ns demana ubicació dels diferents

mostradors allò que es va fer va ser amb Mallorca, Menorca,

Eivissa i Formentera s’hi (...) a cada un el mateix número de

metres, cada un d’ells en el mostrador de cada un dels cantons

d’aquesta nau. 

Al mateix temps que reservàvem i exigíem el possible

adjudicatari l’existència d’aquests 4 mostradors, demanàvem

també un espai per a professionals per poder mantenir les

reunions habituals que tenen amb agents de viatges, majoristes

de viatges, etcètera i també vàrem incloure dins el plec de

condicions la necessitat de cobrir una necessitat d’aquest estil

a través d’un espai reservat per als professionals. Vàrem

demanar també un espai central, una espècie de plaça per poder

fer presentacions, per poder fer actes de presentació que

estaven prevists durant la fira, com va ser la presentació del

Mallorca Turespaña Open de Golf, com va ser la presentació

del Torneig d’Escacs de Calvià, com va ser la presentació de la

moda Ad-lib, etcètera. Vàrem demanar també, naturalment, un

espai central, un caixó central, allà on hi pogués haver tota la
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zona de despatxos, sala de premsa, allà on es guarda la roba,

etcètera. 

Vàrem voler aprofitar també i donar un contingut a aquesta

fira molt orientat i això és vera, podrà ser criticable, però ho

vàrem decidir així, molt orientat cap a l’esport, cap al món de

l’esport. Nosaltres sempre hem pensat que el lligam de l’esport

amb el turisme des del punt de vista de la promoció ha de ser

especialment aprofitat i a posta també vàrem demanar tot una

sèrie d’espais interactius de golf, de bicicletes, de tennis,

d’escacs que permetien també conèixer la realitat esportiva que

es pot practicar a les distintes illes que conformen la nostra

comunitat i es varen dissenyar una sèrie d’espais interactius

amb aquest objectiu.

Es va demanar també una zona i un espai lúdic

d’entreteniment, més concretament de bar, restauració allà on

hi pogués haver una degustació de productes típics de les Illes

i que a més, pogués combinar allò que és l’activitat

professional amb el seu espai reservat, com he dit abans, en allò

que és un espai ja més lúdic d’entreteniment, allà on les

persones que s’acostessin al nostre estand poguessin gaudir

també d’allò que són els nostres productes i poder estar d’una

manera distesa dins el nostre estand. He de dir en aquest sentit

que jo crec que l’animació que hi va haver a l’estand de les

Illes Balears durant la Fira de Madrid va ser considerable,

notable, vàrem quedar bastant satisfets en aquest sentit i en

qualsevol cas molt superior i molt distinta a la que hi havia

hagut durant els darrers anys.

I finalment vàrem demanar també que hi havia d’haver dins

la concepció d’aquest estand una sèrie d’espais destinats a

productes que eren propis de les Illes Balears, del Govern de

les Illes Balears i que nosaltres enteníem que havien de tenir

cabuda dins aquest estand. I em referesc concretament a tres, un

era les pàgines web del Govern de les Illes Balears per intentar

introduir una de les possibles eines de comercialització més

atractives de cara al futur. Un dels laterals de l’estand tenia

precisament la presència de visitbalears.com en aquell moment,

avui ja convertit en illesbalears.com. Un espai específic també

per a un altre estand propi del Govern de les Illes Balears que

era la Conselleria de Medi Ambient, per reforçar també el

lligam que sempre hem dit que hi ha d’haver entre turisme i

medi ambient. I finalment també un espai que havia estat

recentment adquirit pel Govern de les Illes Balears com era

Costa Nord, també vàrem decidir que tengués un petit espai

reservat com a oferta pròpia del Govern de les Illes Balears.

Bé, això és allò que es va treure a concurs, això és allò que

es va demanar des del punt de vista del disseny i la composició

en els possibles adjudicataris d’aquest concurs. Les empreses

que es varen voler presentar es varen presentar i la veritat és

que l’oferta que va guanyar el concurs responia a tots aquests

plantejaments, 4 illes per separat, cantons distints, oberts cada

una de les illes a dos carrers, espai per a professionals, espai

lúdic, espais reservats a determinades ofertes del Govern de les

Illes Balears, espais interactius, etcètera. 

He de reconèixer, jo crec que els polítics hem de ser

capaços d’assumir quan hi ha hagut problemes, que l’execució

concreta de l’estand va deixar molt que desitjar i en aquest

sentit nosaltres vàrem ser els primers que ho vàrem reconèixer,

el conseller de Turisme mateix a la roda de premsa que hi va

haver a FITUR va reconèixer que efectivament el concepte, el

disseny, la composició, la idea era correcte, allò que nosaltres

havíem pensat era correcte, però que hi va haver problemes

d’execució que varen fer que efectivament poguéssim dir que

l’estand de FITUR fos manifestament millorable. He de dir en

relació a això que hi va haver dos factors importants que també

s’han de tenir en consideració. El primer que hi va haver un

canvi de propietat de l‘empresa adjudicatària del concurs, molt

poc abans de l’execució de l’estand i que segons ens va

comentar també la pròpia empresa adjudicatària va contribuir

a què allò que és l’execució pròpiament dita del projecte que

s’havia presentat també fos més dificultosa que en altres

ocasions. 

He de dir que l’empresa adjudicatària, a més del projecte

que havia presentat comptava amb una experiència, jo crec que

acreditada, en l’execució d’infraestructures i d’instalAlacions

d’aquestes característiques. A més a més també he de dir que

per desgràcia, l’empresa subministradora de Madrid que

determinats tipus de material, duc aquí cartes que ho demostren

i que ens ha presentat l’empresa encarregada de la construcció

de l’estand i també va tenir tot un seguit de problemes els dies

previs al muntatge de l’estand. S’ha de dir també que la fira va

entregar l’espai amb molta menys antelació que altres anys i per

tant, també es va haver d’anar amb moltes presses. I per

exemple aquesta empresa, Fidresista que és l’empresa que

habitualment ha subministrat a aquesta empresa adjudicatària

i per circumstàncies imprevistes, com és el fet que la persona

responsable de la direcció tècnica i coordinació del muntatge

es donés de baixa dos dies abans de començar la Fira de

Madrid. Jo he de reconèixer aquí que efectivament l’execució

de l’estand, com he dit abans, era millorable, ho vaig dir a la

fira i no tenc cap problema en dir-ho aquí en aquesta comissió.

Hem parlat de disseny, hem parlat de composició, hem

parlat d’ubicació dels mostradors i hem parlat de l’execució de

tots aquests conceptes. Se’ns demana també, si no vaig

equivocat, en aquesta compareixença parlar dels elements que

configuren aquests estands. He de dir respecte a aquests

elements que jo faria dues diferenciacions, dues distincions, la

primera aniria referida a allò que és el material que s’empra en

l’execució d’aquests estands. He de dir que el concursos

habitualment no predeterminen el materials que s’empren sinó

que es deixa en mans de l’empresa l’execució del projecte que

ells demanen. I insistesc, per motius dels quals jo no vull

defugir de cap tipus de responsabilitat, però per motius que ja

he explicat l’execució i els materials que es varen emprar eren

manifestament millorables. 

De fet jo crec que hem tengut una altra ocasió que FITUR

com ha estat la Fira de Berlín, l'ITB i jo crec que els materials

de l’ITB, hi ha hagut gent que hi ha pogut estar i jo crec que els

materials han estat en aquest cas de primera qualitat, en aquest

cas hem pogut demostrar que era millorable i l’important és

saber corregir els possibles defectes que hi pugui haver. Crec

que en aquest cas venir aquí a la comissió també amb la

necessitat de reconèixer aquests errors, però també em permetin

que pugui dir que hem demostrat perquè hem tengut la

responsabilitat de passar a una altra fira com és l’ITB que

aquests errors que eren millorables efectivament s’han millorat
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i a la Fira d’ITB ningú ha pogut discutir la qualitat dels

materials, l’execució concreta del concepte que tenim.

Dins l’apartat dels elements també naturalment hi ha els

mostradors de cada una de les illes, quins són els elements, els

materials, el fulletons, tot això, sempre s’ha portat des dels

distints foments, des dels consells insulars, des dels

ajuntaments, des de les associacions hoteleres. Tot això ha estat

posat a disposició de cada un d’aquests mostradors i d’aquests

cantons perquè es pogués fer la promoció necessària. I als

mostradors, m’imagín que part de la pregunta ve també pel

tema de les fotografies que hi pugui haver. Jo crec que les

fotografies com a elements que conformen els mostradors varen

ser seleccionades per l’IBATUR, hi va haver un deficient

muntatge, una vegada més insistesc i assumim la responsabilitat

perquè nosaltres seleccionam el contractista i per tant, nosaltres

hem d’assumir també la responsabilitat. Un deficient muntatge

de les fotografies que varen fer que fotografies que jo entenc

que eren correctes i bones, per ventura no tenguessin la

presència que tots haguéssim desitjat, hi va haver també alguna

queixa per part d’algunes illes en relació a les fotografies

escollides i també vull dir que en aquest sentit hem intentat a la

Fira de l’ITB també que no només fos l’IBATUR el que fes

l’elecció d’aquestes fotografies sinó que també participassin les

distintes illes.

Jo com a conclusió d’aquesta primera intervenció diria que

nosaltres creim que vàrem dissenyar una composició i un

concepte d’estand encertat, amb els espais que nosaltres crèiem

que eren oportuns i necessaris. Jo crec que la prova més evident

d’això és que ITB a Berlín hem repetit el concepte, 4

mostradors, una gran plaça per a presentacions, una zona

lúdica, una zona reservada per a professionals, un caixó central

per a sales de premsa, per a despatxos i guarda roba. Creim que

l’estand d’ITB Berlín, no està bé que ho digui jo, però com que

ho han dit altres persones i ha sortit reflectit als mitjans de

comunicació, ha estat un model i un exemple d’execució, de

concepció i de disseny i per tant, pensam que la idea en la qual

nosaltres vàrem partir a Madrid era la correcte. Insistesc i ho

torn repetir, crec que no m’ho podran retreure, millorable en

l’execució, per ventura també millorable en la selecció,

l’execució i el muntatge de determinats elements. Crec que

també a l’ITB de Berlín hem demostrat que aquesta millora en

l’execució s’ha produït i aquesta millora en la selecció de

determinats elements també s’ha produït.

Per tant, jo el que he de dir des d’aquest punt de vista

davant aquesta Comissió de Turisme és que el conseller de

Turisme i tot el seu equip el que desitgen és deixar el nom i la

imatge de les Illes Balears cada vegada que surten a una fira

d’aquestes el millor possible i des d’aquesta perspectiva no

tenguin cap dubte ni una vostès, senyores i senyors diputats,

que sabem que hem millorat a l’ITB, però que la nostra feina

és poder tornar a millorar a la propera fira allà on hàgim d’anar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Tal com pertoca, d’acord amb el

Reglament, tocaria fer una suspensió de 45 minuts, o no fer-ne

tal com decideixin els diferents portaveus dels grups polítics,

per tal de què es puguin formular preguntes o observacions a la

intervenció del conseller.

Podem seguir la comissió? Per tant, seguim i té la paraula

la representant del Grup Socialista l’Hble. Diputada Sra.

Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.

Conseller, agradecer ante todo su comparecencia i la del Sr.

Juan Carlos Alia. La verdad es que tengo que reconocer que me

ha sorprendido su actitud al reconocer los errores que se

cometieron en cuanto a la instalación de algunos elementos, los

elementos propiamente dichos que configuraron el stand de las

Illes Balears, porque bueno después de celebrada la feria las

declaraciones que se llevaron a cabo no fueron precisamente de

reconocer esos errores, sino de decir que se había acertado, que

era la propia y que estaba todo el mundo muy contento. 

Yo le digo lo que ha salido en los medios de comunicación,

usted luego podrá reconocer si es así o no, simplemente le digo

lo que ha salido en los medios de comunicación, incluso aquí

le puedo enseñar un recorte que dice: “las Pitiusas se diluyen en

favor de Mallorca en el nuevo expositor de Baleares en

FITUR”, un periódico que no se le puede tachar precisamente

de ser partidista hacía la izquierda de este país y dice:

“Desencanto, esta fue la reacción más apreciada ayer entre los

ibicencos y formenterenses que se acercaron hasta FITUR”.

Esto era en la feria, a los dos o tres días se insistió en que los

elementos que la configuraban, la elección de la distribución

era la acertada y la adecuada y que bueno, sí que algunas cosas

se podían mejorar, pero que era lo básico que se iba a llevar a

cabo.

Bueno decirle que nosotros hemos solicitado esta

comparecencia precisamente porque sufrimos ese desencanto

que se transmite en este medio de comunicación. Y se lo digo

sinceramente, yo iba convencida de que iba a presentar un

stand en el que habría una serie de transformaciones, sobretodo

después de lo mucho que se había criticado los stands que se

habían presentado anteriormente y además, conocía el proyecto

porque el President del Consell, Sr. Palau en el pleno del

consell lo había explicado y había explicado cómo iba a

llevarse a cabo este stand, la instalación y que bueno,

efectivamente las 4 islas estarían representadas, que habría un

25% de cada una de ellas. Lo que no se explicó era que el

tamaño de los mostradores no era el mismo de las islas y tendrá

que reconocer, si a usted esto le parecerá banal, pero cuando

miras a Formentera y te encontrabas que todos los folletos de

la isla tenían que estar acumulados porque no tenían suficiente

espacio para poder tener toda la información de una manera

adecuada, bueno a usted le parecerá algo muy simple, pero a las

personas que trabajaban allí, o simplemente el hecho de decir

¿por qué el mostrador de unas islas tiene que ser más grande

que otras? Podrían haberse hecho perfectamente los 4

mostradores iguales, independientemente de lo que se aporte a

nivel del turismo en las islas, de unas está claro que por su

dimensión será mayor que de otras. Eso por un lado.

En segundo lugar, comentarle que efectivamente los

mostradores sorprendieron y sorprendieron porque además una
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de las ideas que se tenía era de que iba a haber muchísima luz

y claridad, cosa que efectivamente nos corresponde como islas

y en dónde nos predomina el sol. Claro, cuando llegas allí y te

encuentras con los mostradores que son en negro, que los

nombres de las islas están en negro, que la fotografía

sinceramente, usted ha reconocido aquí que bueno que hubo

unos problemas técnicos determinados con la empresa que

suministraba quizás este material. Pero bueno, estas cosas

ocurren y a veces se tienen que buscar o alternativas o por lo

menos intentar hacer algo, porque claro la fotografía era (...).

Fustigarse no creo que sea necesario, pero sí por lo menos

intentar... Le voy a poner un ejemplo, Ibiza y Formentera

reaccionaron, al día siguiente pusieron una pantalla gigante en

dónde se proyectaba un video de las islas. Eso fue reaccionar,

¿por qué? Porque las fotografías eran bastante deficientes, el

colorido, la luz y ya no comentar los cambios que hubo, porque

sinceramente el puerto de Ciudadela es precioso, pero claro

verlo en Ibiza no coincide demasiado en este tema. Entonces

claro, todos estos detalles que parecen insignificantes pero que

se van sumando, claro llega un momento en que los visitantes,

los representantes de los diferentes sectores realmente estaban

molestos, estaban molestos porque precisamente se habían

creado unas expectativas que luego no correspondían con la

realidad.

Es igual que el tema, usted lo podrá defender, que la

promoción se centrara exclusivamente en temas deportivos.

Usted puede entender que efectivamente se promociona el

deporte, yo también estoy de acuerdo con ello, pero enfocar en

un sólo y único producto, cuando podemos tener unos

productos que se complementen y que ayuden a dar una

imagen, tanto que se ha hablado de deterioro de la imagen, pues

claro era difícil de entender. Es decir, desde Mallorca se ve

muy claro el hecho de que se fomente el deporte del golf, lo

aceptamos y lo vemos perfectamente. Pero usted tiene que

reconocer que en Formentera y en Menorca no hay campos de

golf y el que hay en Ibiza precisamente no es un campo de golf

así como para promocionarlo demasiado, sinceramente. En

cuanto el tema del ciclismo, lo que se promocionó fue el equipo

ciclista del Govern, no el deporte del ciclismo en si, porque

tampoco es una práctica que se lleve a cabo en las islas y es una

pena, no tenemos digamos unos circuitos ciclistas en

condiciones para poderlo llevar a cabo con una tranquilidad y

una seguridad que requiere.

En cuanto a los deportes náuticos, mire yo lo siento pero es

curioso que a los dos días saliera también en los medios de

comunicación representantes del sector náutico quejándose de

que no habían estado promocionados. Quiero decir que cuando

uno se quiere centrar en lo que es un deporte, me parece bien,

pues que intente hacerlo en la globalidad. Y luego ya

hablaremos más detalladamente en una pregunta que hay al

efecto sobre el hecho, por ejemplo, Ibiza como la única ciudad

Patrimonio de la Humanidad no estuviera representada y sin

embargo sí había un apartado de Costa Nord. Cuando se

supone que Costa Nord lo que promociona es un producto

cultural, pues ¿por qué no ocurría exactamente lo mismo con

un producto tan específico, tan detallado como es el producto

cultural y este el caso el producto patrimonial de Ibiza como

ciudad Patrimonio de la Humanidad?

Hay detalles que a usted, insisto, le parecerán

insignificantes, pero el hecho de que la situación de los

mostradores, curiosamente Ibiza y Formentera quedaban a la

espalda de la situación dónde había movimiento, quedaban a la

espalda. Es decir, estaba Mallorca al lado del  bar, punto

estratégico hay que reconocerlo porque es dónde realmente se

concentraba todos los visitantes, tanto representantes,

touroperadores, etcétera. Menorca quedaba un poco más

aislada y Ibiza y Formentera estaban justo de espalda. Todo lo

que era el movimiento de paso estaba centrado en lo que es

Mallorca y bueno, usted supongo que pasaría mucho por ahí,

pero es verdad que no había... Yo le estoy relatando lo que se

vivió allí, la realidad que no únicamente la puedo decir yo,

parte interesada en criticar digamos esta situación, sino los

comentarios que se hicieron de todas las personas que pasaban

por allí quedaban a la espalda. Reconocer que el desfile de la

moda Ad-lib era una buena idea, una idea muy interesante, pero

que quedó deslucida porque las modelos y los modelos no

podían estar por allí paseando digamos con la gente y

realmente era una pena porque podía haberse llevado a cabo

digamos un desfile mucho más lucido si se hubiera podido

habilitar una zona determinada a tal efecto.

Comentar también que efectivamente se comunicó a los

diferentes municipios y ayuntamientos que no podrían tener un

apartado propio y sin embargo Calvià sí que lo tenía. Se ha

dicho que Calvià se fomentó, supongo que debía ser por el

tema del ajedrez, pero bueno el ajedrez tampoco es un deporte

que aquí se practique con tal intensidad para que se haga una

promoción específica de este deporte y que realmente es

minoritario, es una pena pero la realidad es así. 

En definitiva esos errores que usted algunos los ha

reconocido, le tengo que decir que bueno me parece bien por

su parte, pero que yo tengo que comentarlo. Estos errores

estuvieron palpables allí y que lo que trajo consigo fue que esta

situación que ya le digo, en un principio íbamos todos

pensando, bueno este será un stand llamativo, yo no sé si usted

tuvo la oportunidad de visitar el stand justo que estaba al lado

del nuestro, el de Canarias, pues allí todas las islas estaban

representadas por igual, todos tenían el mismo tamaño de

mostrador, los espectáculos, animación, el colorido, la

fotografía que había, pues bueno decían mucho en favor de

unas islas que lo que quieren promocionar es muy parecido a lo

que queremos promocionar nosotros, el paisaje, la cultura, el

folklore, la gastronomía, etcétera. Hablando de gastronomía,

aunque sea digamos un detalle, el hecho de que no hubiera

queso de Mahón, que será una tontería, era algo comentado y

además que causaba risa el queso era manchego, a mi me

encanta el queso manchego y a todos los ciudadanos les gusta

el queso manchego, pero claro era una pena que un producto

tan específico como es el queso de Mahón, un producto tan

rico, no estuviera. Lo mismo ocurre con las hierbas ibicencas

que tampoco estaban, había hierbas mallorquinas, pero no las

ibicencas y sinceramente también es un producto que gusta

mucho.

En definitiva Sr. Conseller que lo que se transmite aquí a

través de los medios de prensa pues lo sentimos todos los que

visitamos la feria, estuvimos como visitantes. Es decir, se

habían creado unas expectativas muy grandes respecto a este

stand y que en un principio nos llevamos un chasco porque no
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vimos que representara a las Baleares, como en un principio se

había pensado y se había comentado que iba a ser.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Per contestar té la paraula l’Hble.

Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Diu que

li sorprèn la meva actitud d’haver reconegut els aspectes

millorables d’aquest estand perquè no ho havíem reconegut. Jo

la convit i li recoman que llegeixi de veres, o ben llegits, els

mitjans de comunicació que es varen publicar els dies

posteriors a la Fira de Madrid, vostè veurà com no només el

conseller de Turisme sinó que el mateix President del Govern

de les Illes Balears va dir: “que era un estand manifestament

millorable”. 

Jo amb vostè puc fer una compareixença, discutir, debatre,

dialogar, allò que no puc admetre és que vostè mal interpreti les

noves posicions. Des del primer moment i tenc la immensa sort

de què aquí hi ha mitjans de comunicació que eren presents en

aquella roda de premsa, des del primer moment jo vaig

manifestar el fet que aquell estand, en la seva concepció, el seu

disseny i la seva composició crèiem que l’havíem encertat i ho

hem demostrat a l’ITB, però també vaig dir que en la seva

execució era manifestament millorable, ho vaig dir, està

publicat i em sap molt de greu Sra. Abascal, però jo li

demanaria que no torni a dir que jo he vengut a reconèixer una

cosa que no havia volgut reconèixer fins ara perquè no és cert.

Falta a la veritat quan diu això. 

Jo no tenc la sensació del mitjà de comunicació que vostè

m’ha llegit, de si les Pitiüses havien quedat diluïdes. Jo no tenc

aquesta sensació perquè les illes d’Eivissa i Formentera varen

ocupar dues cantonades, varen ocupar per tant, jo crec que un

espai molt important, varen tenir la presència de la moda Ad-lib

i varen tenir una presència destacadíssima en allò que va ser la

Fira de Madrid. A més, vostè em diu que nosaltres allò que hem

de manifestar és un propòsit d’esmena. Li ho estic dient, ho

vaig dir als mitjans de comunicació a la pròpia fira i crec que

a més que tenc la sort de venir avui en aquesta compareixença

i haver passat per un altre examen. Jo li deman que vostè em

demani una compareixença per analitzar l’estand de l’ITB de

Berlín, m’ho demani perquè jo li podré demostrar que el

propòsit d’esmena que vostè em demana que reconegui que

això és millorable, jo li he de dir que de la mateixa manera li

dic que efectivament, vostè té raó, però jo ja ho havia dit abans

que era millorable, crec que hem demostrat allò que dèiem

abans, que el concepte, que el disseny de les 4 illes, de la gran

plaça, de la zona lúdica, de la zona professional és correcte i

que s’ha d’executar millor i ho hem aconseguit i ho hem

demostrat a Berlín.

Vostè diu que els mostradors de Formentera, no tenien els

mateixos metres que els de Mallorca. Mirin, jo el que li dic és

que cada una de les illes va ocupar un cornaló i donava a dos

carrers, jo no sé si el de Formentera tenia un metre i mig menys

o un metre i mig, no ho sé, miri, però li demani opinió als seus

diputats de l'illa de Mallorca, amb el que representa Mallorca

d'oferta turística, a veure si vostè també creu que no és normal

per ventura, me deman, jo ara me deman amb veu alta a veure

què pensen els altres diputats del seu grup que representen l'illa

de Mallorca de què pensen de si Mallorca i Formentera per

ventura han de tenir els mateixos metres o si pot ser certament

normal que Mallorca tengui un poquet més de metres? I jo, la

veritat, és que ni ho record si tenien els mateixos metres, és que

ni ho record, sé que cada illa tenia el mateix cornaló. Però me

pareix, senzillament, que si totes les crítiques a la política

turística de promoció han de venir per aquí, estic encantat de

comparèixer cada dijous a aquestes compareixences.

Li he dit, llum i claredat, li he dit, efectivament les

fotografies, amb independència de qui les va triar, crec que les

fotografies que es varen triar eren bones, perquè tenim un arxiu

de fotografies que són, varen ser mal executades, mal tensades

en moltíssims casos i per tant no donava nivell davant

l'excelAlència que nosaltres haguéssim volgut i no ressaltaven

tot el que nosaltres haguéssim volgut, i no estaven ben

ilAluminades, efectivament, i aquest és un defecte i un error que

hem resolt, creim que de manera positiva i encertada també, a

la fira de Berlín.

L'esport no l'únic, li he parlat de medi ambient, li he parlat

de temes culturals com Costa Nord, aprofitant que feia molt

poc que havia estat adquirit i que era del Govern de les Illes

Balears. I quan me parla de què no hem promocionat el

ciclisme, que només vàrem promocionar l'equip, això no és

cert. Nosaltres vàrem promocionar l'equip a un acte al marge,

a un acte especial i a un acte separat, però dins l'estand hi havia

un espai interactiu, agradarà més o agradarà menys, del

cicloturisme; i, a més, nosaltres estam en aquests moments fent

passes molt importants de millora de la xarxa de cicloturisme

a les Illes Balears; hem començat a Mallorca, amb més de 220

i busques de quilòmetres de xarxa cicloturística, no podem

continuar a Menorca perquè hi havia uns recursos de l'ecotaxa

destinats a això que pareix que el Consell de Menorca els vol

destinar a una altra finalitat, però nosaltres creim en això i

volem posar l'oferta necessària perquè el ciclisme pugui ser un

component i una alternativa molt important al turisme

tradicional de l'estiu. I per tant crec que criticar en aquest

moment la política de promoció del ciclisme del Govern de les

Illes Balears crec que és absolutament fora de lloc.

Patrimoni de la humanitat d'Eivissa i Costa Nord que, a

més, serà objecte d'una pregunta posterior. Miri, acabàvem,

efectivament, a Eivissa, a l'estand... -esper, no, és que

m'agradaria que escoltàs perquè és un tema que sé que li

preocupa molt-, a l'estand de Madrid, efectivament, no hi va

haver una referència específica a Eivissa Patrimoni de la

Humanitat, hi havia les fotografies oportunes; hi havia, i per

favor no ho oblidem, la informació en el mostrador d'Eivissa

damunt aquest atractiu cultural de la ciutat d'Eivissa. I vostè me

diu que per què vàrem posar Costa Nord i per què no vàrem

posar Eivissa? Miri, és una decisió, jo crec que en aquest cas,

així com en altres he dit que m'he equivocat, amb aquesta crec

que no ens vàrem equivocar. A Madrid no venia Michael

Douglas a presentar Costa Nord, no venia, nosaltres creim que

acabàvem d'adquirir aquest centre cultural i que havíem de
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posar un estand que representàs allò que acabàvem de comprar.

A Berlín, en canvi, venia Michael Douglas, no era tan

necessària l'existència d'aquest estand; la venda de Costa Nord

i la presència de Michael Douglas, amb la seva pròpia

presència ho feia, i vàrem decidir a Madrid posar Costa Nord,

a Berlín llevar Costa Nord i posar, com vàrem posar a Eivissa,

el frontal del que és la caixa central, unes fotos precioses i ben

ilAluminades i a més destacades d'Eivissa Patrimoni de la

Humanitat. Va ser una decisió nostra, es podrà compartir o no

es podrà compartir, però li puc assegurar que amb la millor

bona fe possible, amb la millor de les intencions i sense cap

ànim ni un de discriminar Eivissa. Vàrem pensar: no tenim el

Sr. Douglas a Madrid, anem a intentar posar l'espai a Madrid;

el tenim a Berlín, no el posarem a l'espai, el tendrem a ell i

posarem Eivissa Patrimoni de la Humanitat com a, no només

això, sinó també Palma Ciutat de Patis i altres elements

culturals que ens interessava destacar, com també Menorca

Reserva de la Biosfera. Són decisions, les compartirà o no, però

les respecti, perquè li puc assegurar que estan fetes des de la

bona fe i des de la millor de les intencions.

Bé, clar, si les crítiques també van en el camí que és que

Eivissa estava devora el bar o Mallorca estava devora el bar i

vostè va beneficiar Mallorca perquè estava devora, miri, doncs

a Berlín Eivissa estava devora el bar, i això ho hem d’anar

canviant i ho hem d’anar movent; però jo no crec, de ver, vostè

me pot criticar el que m’ha criticat durant aquests dies a la

premsa, de si l’execució, però entrar en aquest detall de per què

hem posat Mallorca devora el bar, per què hem posat Eivissa;

miri, Eivissa i Formentera efectivament a Madrid no estaven

devora el bar, efectivament, però perdoni, estaven a l’entrada

de l’estand, estaven al punt d’entrada de l’estand. No, no,

perdoni, vostè entra en el pavelló d’Espanya i el primer de tot

que trobava quan arribava a les Illes Balears eren Eivissa i

Formentera. I vostè només parla dels dies dels professionals,

però vostè se’n duria una sorpresa, una sorpresa bastant

important quan jo li digui que el dia de públic, el dia que el bar

funcionava menys perquè estava, el bar més orientat als

professionals, el dia de públic la gent d’Eivissa i Formentera

estava encantadíssima d’estar allà on estava, perquè estava a

l’entrada de l’estand. Però això no és una discriminació a

Mallorca, que estava devora el bar, és que senzillament hem

d’anar rotant; tenim quatre illes, tenim un bar, tenim una zona

professional i els hem d’anar canviant i modificant. Però,

escolti, continuï per aquesta línia de crítiques que, com li he dit

abans, com allò dels metres dels estands o dels mostradors,

estic encantat, vull dir que tant de bo tota la crítica sigui

aquesta.

Als municipis se’ls va comunicar a tots i no n’hi va haver

cap de municipi, hi va haver la presentació d’un esdeveniment

no d’un municipi, d’un esdeveniment; que si hagués estat a

Menorca, com estava previst inicialment, doncs igualment

s’hagués fet, perquè creim que és molt important. No sé si vostè

la comparteix la importància, però això ja és una altra cosa;

però nosaltres creim que tenir les olimpíades d’escacs aquí, a

Calvià, és un esdeveniment prou important com per donar-li un

cert protagonisme i un cert paper destacat. Una altra vegada

com abans, ho compartirà o no, però és una decisió

absolutament respectable i no és de discriminació

d’ajuntaments, perquè amb el mateix motiu jo li diria, escolti,

vostè vol que posi un estand propi d’Eivissa Patrimoni, no

estaríem discriminant els altres? Estam intentant fer les coses

amb uns criteris el més objectius possibles.

I miri, com que ja no vull que es torni parlar d’una cosa

que, com deien a determinats, bé, és igual, quan una mentida es

comença a repetir moltíssimes vegades s’acaba convertint en

veritat, miri, no tornin dir que no hi havia formatge menorquí

a l’estand, no ho torni a dir, perquè aquí hi ha la factura dels

quilos de formatge de Maó que es varen comprar per a l’estand

de Madrid. I aquí, en aquesta factura de tot el que es va tenir en

aquest bar no hi ha cap factura de formatge de La Manxa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, Sr. Conseller, el que uno

decida, digamos, criticar unos determinados argumentos o no,

no es simplemente por el hecho de que a uno le puedan parecer

mejor o no las decisiones que tome el equipo de gobierno, sino

por lo que eso supone en la opinión de los ciudadanos. Y si

estoy aquí, criticando, como dice usted, que yo creo que no es

criticar sino es comentar, es dar, como ha dicho también,

diferentes opiniones y diferentes formas de pensar, de un stand

que, como he comentado al principio, se había creado una gran

expectación, es precisamente por eso. Y porque los ciudadanos,

al menos le puedo decir los ciudadanos de Ibiza y Formentera,

sí se sintieron molestos en como estaba la distribución de los

mostradores. Lo podrá asumir o no, lo mismo le digo, le podrá

gustar o no, podrá compartirlo o no, pero es una realidad, es

una realidad que pasó así.

El tema de los mostradores, del tamaño, puede parecer una

tontería también, pero bueno, si aquí resulta que de lo que se

trata es de tener un pabellón institucional en el que se

representan las cuatro islas, bueno, porque unas sean más que

pequeñas que otras eso va a repercutir en el tamaño de los

mostradores, simplemente era por algo digamos de comodidad;

porque claro, yo puedo entender que Mallorca tiene muchísimo

material informativo, pero Ibiza, Menorca o Formentera

también lo tienen, y el problema es que se perdía ese material

informativo, cuando uno se acercaba estaban los folletos

mezclados, había folletos que no podían colocarlos porque se

caían, simplemente es por cuestión de práctica, no por cuestión

de que represente una isla más grande que otra, sino porque es

preferible tener un espacio más amplio donde poder tener un

material. Le podrá parecer una tontería, pero a la hora de ser

práctico para las personas que estaban ahí, pues, sinceramente,

o sea, yo los vi trabajar y lo pregunté, y me dicen: no, es que

estamos aquí, vamos sacando material cuando se nos termina,

porque claro, porque no tenemos sitio suficiente. Nada más, por

ese motivo es el tema del tamaño de los mostradores.

En cuanto a la decisión que ustedes tomaron de fomentar el

deporte como producto turístico, perfecto, ya lo he dicho, mi

opinión sería que se podrían compartir diferentes productos

perfectamente; pero bueno, ustedes quieren enfocarlo en el

deporte. El tema del cicloturismo yo no lo he dicho ni lo he
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criticado, he dicho que lo que había ahí, lo que se

promocionaba era el equipo ciclista, y usted me tendrá que

reconocer que estaban las bicicletas con las camisetas ahí, yo,

no es una crítica, es una realidad, así de claro. Y en cuanto a la

ruta de cicloturismo, por supuesto, o sea, cuanto más se

fomente y cuanto más se desarrolle mejor y esto yo creo que

aquí es una política un poco continuista respecto de lo que se

venía haciendo anteriormente.

En cuanto al hecho de decir que si toda la crítica que

hacemos es ésta, bueno, quiero decir que en este momento se

ha empezado por ahí y que, bueno, ustedes también durante

mucho tiempo estuvieron criticando sistemáticamente en los

stands que se presentaban y también centraban, digo ustedes,

yo no digo usted, ustedes criticaban los stands que se

presentaban, y el tamaño y la forma, etcétera. Bueno, vale, pero

existía, esa crítica ha existido, yo soy nueva pero siempre he

estado informada, digamos, de los temas de turismo, siempre,

y existía esa crítica, no podrá decir que no, lo siento mucho

pero ahí no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo; y existía,

y nosotros hemos consideramos, digamos, lícito solicitar esta

comparecencia para que explicara cómo había sido la decisión

de este stand, precisamente por eso, por la sensación que

quedó.

Yo no le discuto ahora el tema de Berlín, en primer lugar,

al final decidí no ir por los temas que habían sucedido y todo

lo que había acontecido y la verdad que, bueno, fui invitada, y

agradezco la invitación, pero con todo lo que había sucedido y

el suspender los actos, consideré que tampoco era oportuno ir,

una decisión mía, y seguramente el stand está mucho mejor, no

se lo voy a discutir, lo que no voy a criticarle es algo que está

mejor, porque yo no tengo el afán de criticar por criticar. Y de

hecho, si es así, enhorabuena, y si cada vez es mejor, mejor,

porque usted ha comentado antes que su intención y la

intención digamos de los que podamos estar aquí, trabajar para

conseguir que tanto la promoción como el turismo aumente y

sea de mejor calidad, y yo es algo que comparto, lo comparto

porque además forma parte de mi pensamiento y de mi idea,

pero lo que sí tiene que reconocer que, bueno, y que usted lo ha

reconocido, que ha habido errores. Ahora, cuando usted, es

verdad que dijo que era mejorable, días después dijo: todo es

mejorable; pero así como aquí ha desgranado esos, digamos,

fallos, no vamos a decir errores, fallos que se han detectado, en

su momento no lo dijo.

En cuanto a la decisión, pero bueno no vamos a entrar más

en esta polémica, ya está. En cuanto a la decisión de que, ya

hablaremos más adelante del tema de Eivissa como patrimonio

de la humanidad, usted dice que Costa Nord se tenía que

promocionar porque no iba Michael Douglas a esa feria, yo lo

entiendo, pero insisto, no son incompatibles, es la única ciudad

Patrimonio de la Humanidad que tenemos de las Islas Baleares

y yo creo que eso tiene un nombre y eso tiene una importancia,

y no son incompatibles. Había espacio en el stand, el simulador

de golf quedaba muy bien, pero ahí se podía haber puesto

perfectamente un apartado, son criterios diferentes, son formas

de ver las cosas de diferente manera, pero esa misma idea que

yo le estoy exponiendo aquí la han tenido representantes del

sector turístico, sobre todo de las Pitiusas en donde decían: no

entendemos por qué un elemento y un patrimonio tan

importante no está como uno de los elementos principales de

las Islas Baleares; sobre todo cuando, además, uno se paseaba

y veían pues que había ciudades patrimonio que tenían stands

propios, y decías y nosotros no valoramos lo que tenemos. Era

cuestión de decir, hombre, si queremos además dar una

promoción a la cultura como complemento de lo que tenemos

¿por qué desperdiciar esta oportunidad de ofrecer algo

específico y tan propio nuestro? Y de ahí la crítica que se hizo

a este tema. Ahora, que ustedes siguen apostando por, digamos,

enfocar en solo producto cada vez que se vaya a las ferias, es

su responsabilidad; ahora, tampoco nos podrá negar a nosotros

que si consideramos que eso no es lo más oportuno se tenga

que hacer.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Abascal, que ja ha passat el temps.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Muy bien, gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. I per al torn de contrarèplica i per cinc minuts, té

la paraula el conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Sí, gràcies, Sr. President, seré molt breu perquè jo crec que

ja estam donant voltes damunt el mateix. Jo no sé si és que tenc

molta mala memòria, però hi ha aquí precisament l’anterior

conseller de Turisme i no crec recordar haver fet ni haver

demanat cap comissió, durant aquests darrers quatre anys, ni

crec que cap pregunta, damunt els estands de les Illes Balears,

i si vostè mateixa me diu que s’havia generat gran expectació,

per qualque cosa deu ser i segurament perquè devien ser també

manifestament millorables els estands que hi havia hagut els

anys anteriors. Però jo mai aquí, ni crec que cap diputat del

nostre grup va dur a una comissió un tema dels estands, per

tant, bé, puc tenir molta mala memòria, però no ho record en

aquests moments.

Jo el que no crec que sigui positiu, ni bo ni correcte és que

vostè s’atribueixi l’opinió de tots els d’Eivissa i Formentera,

vull dir, a jo també n’hi ha hagut molts que m’han dit que

estaven satisfets de l’espai que varen tenir i gent que estava

molt satisfeta dels fullets i dels catàlegs i de les publicacions

que inauguràvem aquell dia allà i que posàvem, per primera

vegada, a disposició de la gent, i jo no tenc la presumpció

d’atribuir-me el fet que estic representant tothom aquí. Per tant,

jo li insistesc, jo crec que un exercici de bona voluntat com el

que he fet jo avui aquí crec que és el que s’ha fet, insistim: el

concepte, el disseny, la composició, el concepte de les quatre

illes, d’aquella gran plaça, de l’espai lúdic i el professional, tot

això era el que nosaltres volíem. Varem ser objecte d’una mala

execució i jo crec que ja no hem de donar més voltes a aquest

tema, crec que ja no hem de donar més voltes a aquest tema, li

dic amb tota la sinceritat del món, d’Eivissa ciutat de Patrimoni

en parlarem després a la pregunta una estona més, però crec

que jo giraria fulla, donaria aquest tema per tancat. Hem tengut,

a més, la sort i l’oportunitat de demostrar a Berlín que això era
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millorable i ho hem fet, i no li donaria més importància, de ver.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Altres grups que vulguin intervenir?

Per part d’Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula el Sr.

Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, senyores i

senyors diputats, crec que, evidentment, així com ha acabat la

compareixença és el final lògic, no hi ha més a dir; jo crec que

aquesta compareixença ha cobert el seu objectiu que no era

exactament com a un moment de la seva intervenció deia que

si totes les crítiques que es tenen de la promoció turística,

doncs estam salvats. Avui parlàvem exclusivament, i la

compareixença era per parlar de la fira i per parlar de l’estand

i de la qüestió aquesta; i sobretot dels errors de funcionament

que aquí s’han reconegut, perquè estic, també coincidesc amb

el conseller que si parlam de criteris evidentment es poden tenir

criteris diferents damunt què és el que s’ha de prioritzar i qui

governa té la funció de decidir els criteris, que per això governa

i ja està. I nosaltres, com a oposició, tenim la funció del control

del Govern, per tant la compareixença tenia aquest sentit, si tots

estam d’acord que hi ha hagut una sèrie d’errors en el

funcionament i que desitjam que no es tornin produir, doncs

hem complert l’objectiu que teníem, pel qual ens paguen a tots

els que som aquí. Per tant, res més a dir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair la presència

del Sr. Conseller i de l’alt càrrec que l’acompanya a aquesta

compareixença. Des del nostre grup volem dir que, per

mínimes que ens pareixin les coses a comentar davant una

compareixença, sempre és important fer una mica d’autocrítica

i tal vegada aquesta compareixença d’avui ha servit perquè hi

hagi aquesta conscienciació de què les coses es poden millorar

i aquí ha quedat constatat ja amb les mateixes declaracions del

Sr. Flaquer, de vostè mateix, quan ha reconegut que hi havia

uns certs aspectes que eren millorables en aquesta fira, l’edició

de FITUR del 2004.

Hem de dir que, personalment enguany no hi he pogut

assistir, per tant les impressions que tenc les tenc pels mitjans

de comunicació, per les informacions que m’han vengut per

terceres persones, per tant no és una impressió personal sinó la

sensació que he tengut per tercers.

En aquest cas jo li voldria dir que coincidesc amb la Sra.

Abascal quan hi ha hagut una certa inquietud per part de segons

quins sectors, sobretot de les illes menors, la Sra. Abascal ha

parlat d’Eivissa i Formentera, però la sensació dels menorquins

també ha estat similar a la que feia una descripció la Sra.

Abascal, que jo, ja li he dit que m’he fixat en els mitjans de

comunicació i bé, els titulars són evidents, hi ha decepció a

Menorca, decepció a la delegació menorquina amb FITUR

perquè l’illa va quedar en segon pla i demanen que hi hagi més

pes de les illes menors i que hi hagi més presència, perquè, com

ha dit vostè, i no importa ja tornar-ho repetir, hi va haver una

sèrie d’errades en la distribució i en la selecció de material que

es va exposar allà, sobretot les fotografies; i també una mica en

la distribució dels espais que, en definitiva, no ha deixat

contents els menorquins ni els eivissencs.

Jo coincidesc amb vostè, Sr. Conseller, que es qüestió de

criteri, tot és qüestió de criteri, enguany pareix que ha anat, la

seva conselleria ha dissenyat o ha posar l’accent d’aquesta fira

damunt els esdeveniments esportius. Entenem que no és la

promoció d’un esport a l’illa, sinó que són el que vostè deia,

quan va fer la compareixença dels pressuposts, allò de

“grandes eventos”, per tant allà ha presentat els “grandes

eventos” que en matèria esportiva s’han de produir enguany a

les nostres illes. I en aquest sentit no hi tenim res a dir perquè

és un criteri, vostès han presentat tant l’equip ciclista com

l’olimpíada d’escacs i també un open de golf, que me pareix

perfecte. Però sí que m’agradaria fer-li un comentari que tal

vegada no ha sortit en aquest debat, i és que, així com han

promocionat Costa Nord, com a una opció, han promocionat

Costa Nord, nosaltres pensàvem que havien comprat un edifici,

pel que es veu han comprat qualque cosa més que un edifici, i

hi ha una activitat cultural, no sabem quin projecte cultural

tenen per a Costa Nord; entenem que sí que hi ha hagut unes

altres mancances, ja que han volgut també incloure dins la

promoció altres elements culturals, sí que hem notat a faltar la

ciutat d’Eivissa, com ja ha dit la Sra. Abascal i no m’hi referiré

perquè ja s’ha dit molt, però també li volia fer un comentari i

abans de fer-li  volia agrair-li que la seva conselleria m’ha fet

arribar el vídeo promocional que li vaig demanar, li vaig fer

una solAlicitud de documentació, per tant, agrair-li que m’ho fes

arribar, que és vídeo promocional dels museus de les Balears.

Jo no sabia, quan el vaig rebre i quan el vaig veure no vaig

saber si és que n’hi havia algun altre o si era l’únic, però la

veritat és que en aquest vídeo promocional, la qualitat no la

discutiré perquè tampoc no és la meva funció, però sí que hi he

trobat unes mancances: en aquest vídeo promocional hi figuren

quatre museus importants, molt importants, que és el Palau

March, el Museu d’Art Modern Espanyol de la Fundació

March, la Fundació Miró i el Museu d’Art Modern i

Contemporani, però no hi ha ni una paraula del Museu del

Govern, i això crec que, no sé si és que ho han fet aposta o si és

que ha estat un oblit o no sé què, però la veritat és que el fet

que el Govern no promocioni els seus museus, en la qual cosa

crec que té una obligació, i que el Museu de Mallorca és el

museu de referència de tots els altres museus, és el vaixell

insígnia dels museus, tampoc no hi ha ni una referència, ni una

paraula, ni res del Museu de Menorca ni del Museu dels Molins

d’Eivissa tampoc, creim que si vostès opten per fer una

promoció cultural també hi haurien d’incloure aquests museus.

Bé, és una opció, jo crec que tota aquesta compareixença

haurà servit per fer una reflexió per anar en el futur a la millora;

vostè ja ha dit que a la fira de Berlín ja havien intentat millorar,

els menorquins no ho tenen massa clar, perquè es veu que

tampoc no es varen sentir massa satisfets amb la promoció que
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es va fer de Menorca a Berlín, però, en fi, supòs que així com

vagin rodant per fires la cosa s’anirà component. I només dir-li,

ja per finalitzar la meva intervenció, que els defectes que va

tenir aquest estand tal vegada ja es podien veure, perquè

simplement anant a Internet, a "construfacil", que són una

espècie d’articles que fan referència a FITUR, que són notícies

referides només a la fira, ja hi ha uns comentaris que se suposa

que es volien dir en positiu, però ja alerten dels perills que hi

hauria en aquest estand, perquè aquí del que es parla molt és de

presses, de manca de personal i que hauran de fer feina tota la

nit per poder inaugurar demà, perquè la cosa va molt enrera.

Simplement és demanar-li, Sr. Conseller, que vagi alerta, que

vostè és el primer interessat, així com ho som tots nosaltres,

que la imatge de les illes a fires surti el més digna possible i la

dignitat, dins la dignitat d’aquesta imatge hi entren moltíssimes

coses, i de vegades hi fan molt més els petits detalls que no els

grans esdeveniments i les grans promocions que de vegades

queden desfigurades per petites errades que hi pugui haver en

aquesta promoció. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Per contestar les dues intervencions,

té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Contestaré només a la Sra. Vadell perquè, efectivament, el Sr.

Rosselló ha fet una intervenció un poquet doncs destacant un

poquet el fet que el debat entre la diputada del Grup Socialista

i el membre del Govern pràcticament havia substanciat el

debat; però la Sra. Vadell ha entrat a tota una sèrie de temes

que a mi, naturalment, m’agradaria puntualitzar.

Bé, en relació a la sensació dels menorquins, li he de dir

que jo reconec el que reconec i reconec les equivocacions que

pugui haver tengut, no les que no he tengut, jo aquesta sensació

dels menorquins li he de dir que no la compartesc i que, a més,

no la comparteixen moltíssims de menorquins, perquè Menorca

va tenir un cantó com les altres illes; Menorca ens va proposar

des del sector fer una exhibició de doma de cavall menorquí

allà, i se sap perfectament des de Menorca que no va ser

possible, no per voluntat nostra, sinó perquè no va ser possible,

i que nosaltres haguéssim estat encantats de poder-ho fer. Clar,

si la sensació dels menorquins surt de donar crèdit a mentides,

com les que va dir el Sr. Riudavets, diputat del seu grup, a la

pregunta del Parlament, de dimarts passat, que no hi va haver

formatge menorquí, i jo li torn dir, li torn demostrar, li puc

mostrar quan vostè vulgui, que és una falsedat dir que no hi va

haver formatge menorquí a l’estand de les Illes Balears, doncs

hi podrà haver malestar, clar, quan un comença a dir mentides

i mentides i mentides la gent acaba creient que allò que és una

mentida és una veritat, però jo avui intent demostrar que això

no és cert. I per tant, si les crítiques venen, com va dir el Sr.

Riudavets, llegint articles de diaris, que no hi havia hagut

productes de Menorca, i jo li puc dir aquí que hi ha hagut

aquest formatge, que hi ha hagut pastissos i que hi ha hagut

ginebra menorquina, doncs jo crec que, clar, ja serà una qüestió

que hi ha gent que intoxica o gent que diu mentides. Però jo no

puc compartir aquesta sensació de discriminació de Menorca,

puc compartir moltes coses i estic disposat a assumir les

responsabilitats que jo tengui, però les que no són no les

compartir ni les vull assumir, perquè no ho són.

Costa Nord. Hem comprat un edifici, ho hem dit vint

vegades, el que passa és que nosaltres li hem de donar una

activitat i aquesta activitat l’hem de promocionar, no hi vegi

més besllum, hem comprat un edifici i res més; però aquest

edifici ha de tenir una activitat i s’ha de promocionar. Però això

no vol dir que haguem comprat una societat, com hi ha qualque

diputat que encara pareix que segueix pensant que s’ha comprat

una societat, hem comprat un edifici i li hem de donar la

màxima difusió possible de les activitats que, com a Govern,

puguem fer dins aquestes instalAlacions.

Cultura, esports, si es prima una cosa si es prima l’altra, bé,

tot és opinable, Sra. Vadell, efectivament. La promoció exterior

de la cultura és molt important, també la promoció d’aquí dins,

la política cultural d’aquí dins crec que és molt més important

que la promoció de fora i crec que no és el moment d’obrir un

debat sobre el que és la política cultural d’aquests darrers anys

aquí a Mallorca; però per ventura és molt més important fer la

política cultural aquí dins que la promoció exterior que puguem

fer d’aquesta cultura, crec que no és el moment de debatre això.

Però bé, ho dic perquè, si parlam de cultura parlem de tot de la

cultura, no només de si el conseller de Turisme ha destacat o no

ha destacat la cultura en els seus estands, podríem parlar molt

més ample de cultura.

I quant al vídeo, miri, hem fet un vídeo específic de museus

d’art modern i contemporani, específic d’art modern i

contemporani. Si en el futur hem de fer un vídeo cultural de

promoció que pugui recollir altres manifestacions culturals,

com la que té, a més amb moltíssim de prestigi, del qual com a

Govern ens sentim molt orgullosos, que és el Museu de

Mallorca, doncs el farem; però hem fet un museu específic,

perquè ens ho demanaven determinades presentacions i

determinats majoristes de viatges, especialment a Alemanya,

que tenen un interès especial per aquest tipus d’art, i hem

preparat un vídeo de l’oferta d’art modern i contemporani que

tenim, perquè és una cosa que ens demanaven des de

determinats sectors per fer determinades presentacions a

determinades ciutats, de manera molt especial a Alemanya. I

aquesta és l’explicació que s’hagin agafat els quatre museus

que tenen aquesta oferta d’art modern i contemporani.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En el torn de rèplica, Sr. Rosselló,

no vol fer ús de la paraula; Sra. Vadell, té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, és una explicació, és

una explicació, la que m’ha donada, i molt raonable, perquè

així com una oferta cultural pot anar específicament destinada

a l’art modern i contemporani em pareix perfecte; el que sí li
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dic, i a més li ho he dit al principi de la meva intervenció, és

que no vaig veure -per això l’hi vaig demanar- aquest vídeo,

perquè em pensava que sí, que el Govern promocionaria alguna

cosa que fos propietat seva o que en té la responsabilitat de la

gestió. I és una opció, això li ho reconec, que vostès poden

promocionar el que trobin oportú en cada moment. És una

opinió meva el fet que si es promociona, si també es destina

una part de l’estand a promocionar la cultura, que es

promocioni la cultura de la qual té la responsabilitat el Govern,

perquè com vostè sap el Govern té una sèrie de

responsabilitats, una sèrie de competències, i les altres les té el

consell insular, els consells insulars, que efectivament no es

poden mesclar si no és mitjançant uns convenis que actualment

no existeixen.

Quant a la decepció de la delegació menorquina de FITUR

que jo li deia, jo ja li he dit també i li repetesc que la meva

sensació anava avalada pels titulars dels diaris i pels articles

dels diaris, i això jo crec que aquest titular d’El Mundo, que és

un diari que no és massa susceptible d’estar manipulat pel Sr.

Riudavets, diu moltes coses com: “Empresarios y políticos

integrantes de la delegación menorquina en la feria

internacional de turismo FITUR han regresado de Madrid con

un sabor agridulce”, o sigui, no és el Sr. Riudavets, que va

anar a Madrid, són empresaris, i hi ha moltíssimes coses; jo, si

vol, les hi puc fer arribar. Supòs que vostè ho ha vist,

efectivament, no importa que jo li hagi de facilitar retalls de

diari perquè supòs que els seus serveis de premsa li fan els

retalls de cada dia. Diu que hi havia motius de queixa, que el

mostrador balear se situa, en comparació amb altres comunitats,

entre els més fats, això ho diu també el regidor de Turisme de

l’Ajuntament de Ciutadella, que no crec que sigui del PSM, el

Sr. Gabriel Cardona, que és del Partit Popular, i diu aquest

senyor, el Sr. Cardona: “Nuestros competidores trabajan en

serio; los estands de otras comunidades autónomas llaman la

atención por lo atractivo de trajes regionales, gastronomía,

artesanía, publicidad, folletos, fotografías, mapas, y nosotros

en este aspecto hemos quedado atrasados”. Això són coses que

jo no m’invent, les diu qualcú.

Per tant, Sr. Conseller, jo crec que vostè no ha de basar la

seva intervenció dient que jo em bas en mentides que diuen

altres companys meus, perquè això no és cert. Jo ni he parlat de

formatge menorquí ni he parlat de coses que jo no hagi pogut

constatar en els mitjans de comunicació, i li he demostrat que

no són persones afins al meu color polític, sinó que simplement

són gent que es queixa del seu mateix color polític.

Que vostès tenen la responsabilitat de fer la promoció tal

com vulgui? Ara governen, per tant ara ho han de fer, però

nosaltres també aquí podem donar la nostra opinió i podem

estar aquí fiscalitzant i donant idees, si en volen, perquè vostès

les puguin utilitzar el millor que vulguin.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Per tancar aquest debat té la paraula

l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, vostè

comenta i torna al sector menorquí, si va tornar de la fira amb

un sabor agredolç, que deien. Jo li ho he dit: jo també, vull

dir..., jo vaig ser el primer que vaig dir que l’execució d’aquest

estand era manifestament millorable, jo també hi vaig tornar.

Vol que ho torni dir deu vegades més?, ho puc tornar a dir deu

vegades més. Jo també hi vaig tornar, jo també hi vaig tornar

i ho he dit, ja, no sé com..., ho puc dir cridant, més clar no ho

puc dir, només ho podria dir cridant. 

Ara, una cosa és això i l’altra cosa és dir que el concepte, el

disseny, la idea eren equivocats; això sí que no ho dic, perquè

crec que s’ha demostrat a Berlín que la idea, el concepte no era

equivocat. I tampoc no compartesc les acusacions, jo puc

compartir que se’n vagin amb un cert sabor..., aquest estand,

l’expectació que havia aixecat i...; això ho puc compartir

perquè jo també l’he tenguda; ara, discriminació no,

discriminació no, no, no la puc compartir, no la puc compartir

perquè Menorca ha tengut el 25% de la presència dins aquest

estand i ha tengut els fulletons, els catàlegs, les publicacions

que el sector, des del Foment, des dels consells insulars, ha

volgut fer durant aquests darrers anys.

Per tant vostè no voldrà que jo en set mesos o en vuit mesos

tengui tota la documentació i totes les publicacions necessàries

perquè el Sr. Gabriel Cardona, regidor de Ciutadella, digui que

tenim el millor del millor. Estam fent feina per a això, estam

fent feina per millorar tota la nostra producció de material

audiovisual i escrit per a les fires, però en set o vuit mesos

nosaltres no hem tengut temps de donar la volta a la situació. Jo

no vull traslladar responsabilitats cap enrere, no ho he fet en

tota aquesta compareixença. Escolti, si no tenim mapes, si no

tenim publicacions, si no tenim fulletons, qualque culpa hi deu

haver dels que han estat els darrers quatre anys a les

institucions, no?, o també la culpa deu ser meva? En vuit mesos

ho he de tenir tot fet?

I de la mateixa manera que li dic que no puc compartir les

discriminacions, no puc compartir les mentides, i jo no li dic

que vostè se les inventi, jo no li ho he dit a vostè; el que és cert

i vera és que hi va haver un diputat del seu grup que dimarts en

el ple va dir que no hi havia formatge maonès, i com que com

diuen en castellà “antes se pilla a un mentiroso que a un cojo”,

aquí l’hem aplegat. Això és l’únic que li dic i per tant no..., no

sé ja, és que no sé què discutim, ja.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Popular té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.

Conseller, vull agrair-li la presència aquí acompanyat del

director d’IBATUR, i agrair-li la profusa explicació que ha fet

de tota la seva preocupació també d’aquest estand i que ha
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demostrat també la seva disconformitat en alguns aspectes

d’aquest estand que demostra el seu pragmatisme i demostra

també que això li ha servit per millorar aquests estands a la fira

de Berlín. Jo vaig tenir la sort d’assistir a Madrid, no vaig tenir

la sort que se’m convidés, com a la Sra. Abascal, vull dir que

hi vaig anar pagant de la meva butxaca, però ja hi he anat 20

anys així, molts anys, a aquesta fira, i indubtablement tots

venguérem o vérem aquest estand tal com era. Vull dir que vaig

estar amb els industrials i amb empresaris d’Eivissa i

Formentera, en concret, també parlant, i ells també tenien

aquesta mateixa sensació, que hi podia haver hagut més llum i

més lluminositat, i que hi havia unes pantalles que impedien la

visió d’aquelles fotografies que hi havia i que vostè ha

reconegut, naturalment, que eren millorables, però que el

programa d’aquest estand és un programa còmode i que

permetia l’exposició de material.

Vull dir que tots voldríem o pretendríem que es pogués

exposar tot el material que hi ha de tots els industrials, però

també tots els que hem assistit a moltes fires sabem que això és

impossible, que mai hi ha suficient espai de mostradors per

exposar tot el material. Vull dir que aquests industrials

d’Eivissa i de Formentera tenien aquesta queixa; he de dir

també que els va agradar molt a tots el formatge de Menorca,

el varen trobar la veritat que molt bo, jo vull felicitar els

menorquins per això, i també d’alguna manera m’agradaria que

amb les seves accions de la seva conselleria en un futur també

fes un èmfasi especial en la promoció de l’esport del golf i dels

camps dels ports esportius a Eivissa i Formentera perquè veig

l’interès que hi ha per part del grup proposant en què es faci

aquest esport, el mateix que es fa a Eivissa.

En resum, volem felicitar-lo per reconèixer aquelles

qüestions que han estat fàcils de superar i encoratjar-lo perquè

en un futur aquesta feina i aquesta dedicació que vostè està fent

no dubtam que es veurà reflectida en un benefici per al món del

turisme en aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Tur. Té la paraula l’Hble. Conseller de

Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, vull

agrair al portaveu del Grup Parlamentari Popular aquestes

paraules de suport, i acabar aquesta compareixença dient que

el compromís del Govern de les Illes Balears és el de

representar les Illes Balears en aquestes fires, no un color

polític o un altre, sinó representar les Illes Balears. Nosaltres

sabem i som conscients que..., no sé si el Sr. Alomar vol dir

qualque cosa.

(Intervenció inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

Jo pregaria silenci. Continuï, Sr. Conseller.

(Intervenció inaudible)

Perdoni, Sr. Alomar. He ofert jo el recés i se m’ha dit que

continuàssim -potser vostè no era aquí- i jo no li dic que no

puguin parlar i consultar; l’únic que..., mentre hi ha un diputat

o el conseller que està en ús de la paraula els altres diputats

parlen, encara que sigui en veu baixa, com és natural

distorsionen la intervenció. No és res més. Vostè és molt lliure

de parlar amb qui vulgui i dir el que vulgui, només és que

mentre... El mateix a vostè que a la resta, jo prec silenci mentre

hi ha una persona que està en ús de la paraula, i en aquest cas

hi estava el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, per haver recordat les més

elementals normes d’educació i cortesia.

Deia que el Govern de les Illes Balears ha de representar de

la millor manera possible els interessos turístics de les Illes

Balears i que, per tant, l’esperit -i contestant com ho feia al

diputat del Grup Parlamentari Popular- idò continuarem en

aquesta línia, en aquest camí d’intentar fer que la nostra

presència en aquestes fires a través dels nostres estands sigui

cada vegada millor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies...

Sí, per què vol la paraula, senyor...?

(Intervenció inaudible)

Sr. Diputat, jo crec que m’he expressat molt clarament en

la meva darrera intervenció. Vostè té dret a parlar amb qui

vulgui, com vulgui i del que vulgui; l’únic que he dit és que

mentre un diputat o el conseller, en aquest cas, està en ús de la

paraula, jo prec silenci a tots els diputats, no a vostè només, a

tots els diputats, perquè el desenvolupament de la sessió sigui

el més correcte possible, perquè si no moltes vegades fa

inintelAligible la intervenció d’una altra persona. Jo crec que no

se li ha de donar més voltes; jo crec que el Sr. Conseller és

molt lliure de fer el que vulgui, però no ha dit només que

recordava les més elementals normes, que crec que fins i tot

està contemplat en el Reglament.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

President, president, puc matisar? Consider que quan una

persona parla és un deure de cortesia respectar el silenci. És

l’únic que he dit.

II.1) Pregunta RGE núm. 643/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a estand de les Illes Balears a FITUR.

EL SR. PRESIDENT:
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Esgotat aquest punt passam al segon punt de l’ordre del dia,

que són preguntes, i passam a la pregunta 643/04, relativa a

l’estand de les Illes Balears a FITUR. Per formular-la té la

paraula la Sra. Patricia Abascal i Jiménez.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras diputadas, señores

diputados, Sr. Conseller, solamente un detalle. Yo creo que

todos, entonces, somos muy mal educados, porque solemos

hablar, comentar e incluso a veces en un tono de voz elevado,

y no sólo aquí sino también en el pleno del Parlament. Así que

jo creo que tendremos que asumir todos ese comentario.

Bueno, la pregunta hace referencia a lo que hemos estado

comentando ya previamente, sobre Eivissa como ciudad

Patrimonio de la Humanidad, y bueno, en octubre del año

pasado el IBATUR envió una carta a la concejalía de Turismo

del Ayuntamiento de Vila en la que la invitaba a participar en

las ferias más importantes, con un módulo propio en el stand

institucional de Baleares. Aquí está la carta, con fecha de 17 de

octubre del 2003, en donde se explicaba a qué feria se podía

asistir, los módulos que podían tener, el plazo límite para

inscribirse, qué cuotas de participación, etc.

Esto fue en el mes de octubre. En el mes de noviembre el

Ayuntamiento de Eivissa contesta diciendo que sí, que tiene

interés en asistir a la feria de Madrid y que acepta las

condiciones establecidas. En el mes de diciembre el

ayuntamiento recibe otra carta donde se le comunica que hay

un cambio de política y que no habrá participación de los

ayuntamientos, que es..., un momento que la encuentre, ésta

que dice: “Muy Sra. mía, la nueva política turística del Govern

balear impulsará la presencia institucional en ferias turísticas de

forma más emblemática, sobre todo en el diseño y la

distribución de los espacios de los stands propios”. El término

“emblemático”, no sé, cuesta un poco de intentar comprender,

emblemático, pero bueno, aquí es lo que dice la carta.

La respuesta del Ayuntamiento de Vila fue solicitar que

aunque aceptaba, digamos, lo que podía ser la política del

Govern balear en temas de promoción, que teniendo un

producto tan específico como era el de Eivissa ciudad

Patrimonio de la Humanidad solicitaba tener un apartado

específico como producto, además, complementario al

mayoritario que tenemos de sol y playa. El IBATUR respondió

que no se le concedía el apartado y que la única promoción que

podría hacer era en el mostrador de Ibiza tener información

específica con folletos y con propaganda de Eivissa ciudad

Patrimonio.

Ante esa situación la pregunta es: ¿por qué motivo en la

feria de turismo de Madrid no se permitió que Eivissa, como la

única ciudad Patrimonio de la Humanidad de las Illes Balears

tuviera un apartado específico en el stand?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Per contestar té la paraula el Sr.

Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que ja hem parlat

d’aquest tema. Efectivament, després de la Wold Travel Market

nosaltres vàrem polsar l’opinió del sector, de moltíssima gent

que va estar present en aquesta fira, i aquest idea de

comparèixer a través dels estands amb distints caixons i una

oferta molt fragmentada i molt multiplicada pareixia que no era

la més indicada o que s’havia d’intentar fer un canvi de

tendència. Precisament per això vàrem remetre una carta no

només a l’Ajuntament d’Eivissa sinó a tots els ajuntaments, on

els vàrem explicar que no hi hauria aquest mòdul propi dels

distints ajuntaments.

Vostè em demana per què no va ser a Madrid, per què no es

va fer una excepció. Bé, per les mateixes raons que no la vàrem

fer amb altres productes o amb altres ofertes que també podrien

sentir-se amb el mateix dret, com Menorca Reserva de la

Biosfera, com Palma ciutat de patis, com els itineraris culturals

per Ciutat, com la ciutat romana de Pollentia... No ho sé, vull

dir, nosaltres no vàrem voler fer una excepció. Les excepcions,

com li he dit abans a la primera intervenció de la

compareixença, es varen fer amb coses del Govern,

específiques del Govern, com era la pàgina web, com era medi

ambient, com era el tema de Costa Nord, però no vàrem

considerar oportú això, i a Berlín, insistesc, a Berlín no hem

posat un mòdul propi perquè continuam amb aquesta idea, no

hem posat un mòdul propi, però sí que hem fet una presència

més destacada a través de les fotografies i els rètols en aquest

estand.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra. Diputada.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, bueno, ahora estamos

hablando de FITUR, i en FITUR realmente no hubo presencia

de Eivissa como Patrimonio de la Humanidad, hubo unas

fotografías que estaban situadas en la parte de atrás, y

sinceramente, y esto sí que se reconoció, que no hubo más que

los folletos propios que estaban ahí. Y bueno, yo entiendo que

efectivamente, bueno, Menorca estaba como isla y es Reserva

de la Biosfera, pero es Menorca, isla Reserva de la Biosfera, no

un apartado tan específico como es Eivissa ciudad Patrimonio

de la Humanidad. 

Sobre todo, insisto, podemos ser muy reiterativos en este

tema, pero yo creo que se puede compaginar perfectamente lo

que es un producto cultural como es éste con otros productos

que pueden ser perfectamente compatibles. Y de hecho se lo

comento porque, bueno, no sé si usted ha asistido alguna vez al

día que se celebra Eivissa Patrimonio de la Humanidad, que es

el 11 de mayo, donde se hace una feria medieval, donde se

celebran varios eventos culturales relacionados con los temas,

y donde desde luego lo que es Dalt Vila es una de las zonas

más visitadas, vamos, en cuatro días yo creo que la densidad de

personas que pasan por ahí es comparable con la Puerta del Sol

del Madrid en un día punta, cuando antes poca gente subía a lo

que era, digamos, la zona del castillo y de la catedral. Es decir,
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se ha impulsado, y además hasta tal punto que es un producto

específico que se vende sobre todo en toda la costa levantina

como producto para poder asistir a esta feria medieval. Quiero

decir que tiene ya unas características muy específicas, que

tiene un bagaje, que tiene una historia.

Entonces, insisto, es mi opinión, es la opinión, quizás, del

Ayuntamiento de Vila, y la opinión de muchos ciudadanos y de

personas que, relacionadas con el mundo de la cultura, no

acaban de entender por qué. O sea, yo puedo pensar que se

haga una globalización, pero un producto que es tan

determinado, ¿por qué no se lleva a cabo?

Además, lo comentaba antes, la falta de espacio no creo que

fuera, digamos, el motivo, se podría haber compaginado. Usted

me ha vuelto a explicar y me dice que era por una concepción

diferente del tema de la promoción que se quería hacer. De

acuerdo, se le respetará porque son decisiones suyas, acertadas

o no, eso ya se ha visto en ese momento y se podrá ver en otros,

pero bueno, quizá sí que sería a lo mejor digno de tener en

cuenta para próximas ferias hacer una excepción en este tema

por lo que significa.

Y simplemente, para terminar, le tengo que, bueno, le voy

a leer las palabras de un técnico en planificación y gestión

turística, al cual preguntan: “¿Eivissa tiene potencial suficiente

para convertirse realmente en un destino de calidad para el

turismo cultural?”, y responde el técnico: “Indudablemente.

Eivissa parte con una ventaja comparativa con respecto a otros

destinos al tener una marca y ser una ciudad conocida; cuenta

además con una declaración de Patrimonio de la Humanidad,

con recursos culturales y recursos intangibles como las

tradiciones y costumbres que le dotan de unas características

muy importantes para el turismo cultural. Tiene además una

planta hotelera y una oferta de servicios suficientemente amplia

para cubrir sobradamente las demandas del turismo cultural”.

Creo que una vez conocidas estas palabras, que no las digo yo,

que las dice un técnico de turismo, sería cuestión de

reconsiderarse de cara a otras ferias.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per tancar aquesta qüestió té la

paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyors diputats,

efectivament conec aquest dia 11 de maig; a més l’IBATUR hi

participa a través del consell, amb el conveni de 25.000 euros,

en aquests actes. Però bé, contestant la pregunta que vostè em

feia, quines raons i per què no es posa Eivissa, bé, vostè ha

d’entendre que el mateix ens podria demanar Palma. Palma té

una oferta cultural de primer ordre. Sí, clar, vostè em fa així,

però... Palma ens podria demanar el mateix, ens podrien

demanar el mateix moltíssimes altres ofertes que tenim. 

Nosaltres creim que la presència d’Eivissa com a ciutat

Patrimoni de la Humanitat està en els nostres estands, vostè ho

reconeix, en fotografies. Que per ventura estaven millor o pitjor

posades i més destacades o menys?, ho hem de millorar, ho

hem fet a Berlín amb la documentació, amb la informació, amb

els fulletons, amb els catàlegs, amb tot el que presentam. Si

l’Ajuntament d’Eivissa a altres estands podem incrementar

l’espai i entre tots podem aconseguir que hi hagi ofertes

específiques, no ho descartam, però en aquest moment vostè va

entendre que vàrem canviar un criteri, que era el de fer

moltíssims mòduls, que tot el sector, i les reunions que vàrem

tenir en el Consell de Direcció d’IBATUR així ho reconeixien,

creia que era equivocat perquè donava una imatge difusa i

dispersa del que era la nostra realitat de Mallorca, Menorca,

Eivissa i Formentera, i hem decidit substituir-ho per aquests

quatre productes, que són Mallorca, Menorca, Eivissa i

Formentera.

Per què havia de fer una excepció amb Eivissa i no l’havia

de fer -insistesc- amb Palma, amb Ciutadella...?, per què?, per

què l’havia de fer? Idò no l’hem feta, no l’hem feta i assumesc,

naturalment, la decisió i assumesc la responsabilitat d’aquesta

decisió. L’únic que he d’intentar és que dins el concepte que

nosaltres hem fet i que, per cert, ha estat positivament valorat

per tota la gent que ha vengut a la fira de Berlín, hem d’intentar

que aquests productes puguin tenir, sense aquest mòdul propi,

el màxim de rellevància possible. A això sí que m’hi

compromet, Sra. Diputada, a això m’hi puc comprometre. A

allò del mòdul propi creim que seria tornar en aquella situació

que el mateix sector, que moltíssima gent a la World Travel

Market, ens va indicar que era un error, i a partir d’aquí...

Vostè em diu que hi ha ciutats patrimoni que tenen el seu

estand. Clar, hi ha ajuntaments que són ciutat patrimoni que

van ells pel seu compte amb el seu estand, ells pel seu compte.

Jo no vull dir que Eivissa hi hagi d’anar, o que no li haguem de

donar una idea per fer-ho, però bé, estam en una altra discussió.

Nosaltres volem destacar al presència d’Eivissa Patrimoni de

la Humanitat, ho volem fer, però ho volem fer amb el concepte

i amb el disseny que creim que és l’adequat i que a Berlín ens

ha funcionat. No hi ha hagut ni una sola queixa, en aquest cas

a Berlín, de la presència i de la rellevància d’Eivissa ciutat

Patrimoni. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.2) Pregunta RGE núm. 644/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a reunió amb responsables dels consells

insulars.

Passam a la següent pregunta, la 644/04, relativa a reunió

amb responsables del consells insulars. Per formular aquesta

pregunta té la paraula la Sra. Patricia Abascal i Jiménez. Té

vostè la paraula.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, bueno, si quiere

luego hablamos un momento de esto último que ha dicho, no

puedo replicarle en ese sentido pero bueno, podríamos hablar

del tema. 
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En un pleno que se celebró en Eivissa el presidente del

consell, como he comentado antes, explicó con bastante detalle

cómo sería el stand que se presentaba como gran novedad en la

feria de Madrid. El problema surge que cuando se explicó,

digamos, y cuando nos dijo cómo iba a ser y luego lo que

hemos comentado antes... Claro, es que estas preguntas son

reiterativas, digamos, de cómo se ha hecho la comparecencia,

pero simplemente yo lo que quiero preguntar es si se tuvieron

reuniones previas con los diferentes responsables de los

consells, digo de todos los consells, a la hora de explicar cómo

iba a ser el estand de FITUR.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Té la paraula el conseller de

Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bé, jo no

sé si reunions específiques per aquest tema, però hi ha

comissions de màrqueting a les distintes illes, on hi ha

responsables del consell i del Foment. Jo no sé si hi vaig

participar personalment, no sé si el director general de

Promoció, però m’imagín que segur que es degués parlar del fet

que s’havia augmentat l’espai, de quin era el nou concepte que

es pretenia impulsar en els estands, i en aquest context diria que

segurament sí que s’han tengut reunions amb aquesta gent.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la

Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Si hubo esas reuniones previas

quiero decir que luego los desajustes que se produjeron de lo

que hemos comentado fueron, digamos, motivados porque no

estaba claro cómo se iba a llevar a cabo la instalación del

estand, supongo, ¿no?, debe ser así.

Sólo comentar que, bueno, así como es verdad que el Sr.

Pere Palau, presidente del consell, lo dijo, que se había

mantenido una reunión y había visto el estand, en cuanto, por

ejemplo, el consell de Menorca lo único que se les explicó así

por encima fue cómo iba a llevarse a cabo el estand, e incluso

yo he llegado a consultarlo y se me ha dicho que la información

les llegó más clara de lo que comentó el presidente del Consell

de Ibiza y Formentera a través de los medios de comunicación

que de lo que se les había dicho a ellos directamente. De ahí

que, bueno, queríamos conocer si se había llevado a cabo con

todos los consells o si simplemente se había hecho con algunos

y con otros pues no se les había dado la información tan

extensa como había ocurrido en otros.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Per concloure aquesta pregunta té la

paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

efectivament, es varen tenir -m’ho comentava ara el gerent

d’IBATUR- es tenen reunions mensuals amb els distints grups

de màrqueting que hi ha constituïts a cada illa, dels quals

formen part els consells, els foments i les associacions

hoteleres, i jo crec que quan llegeixi en el Diari de Sessions la

segona part de la seva pregunta veurà com efectivament hem fet

el mateix a Eivissa que a Menorca, hem explicat a Eivissa i a

Menorca el mateix, que aniríem a Madrid amb més estand, amb

més presència, amb més metres, que el concepte volia ser

deixar tants de mòduls petitets i fer els quatre grans mòduls de

les quatre illes. Amb Menorca vàrem estar parlant moltíssim

del tema dels cavalls, que he dit un parell de vegades aquí, que

no va poder ser possible. Per tant, amb el Consell Insular de

Menorca, i amb el Foment de Menorca, i amb la gent de

Menorca s’ha parlat de FITUR, s’ha parlat de Berlín i s’ha

parlat de totes aquestes coses.

Però és que si vostè llegeix la seva pregunta veurà com

efectivament vostè mateixa la contesta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només em queda

agrair la presència de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme i del

director general d’IBATUR, i s’aixeca la sessió.

 Moltes gràcies.



76 TURISME / Núm. 5 / 25 de març del 2004 

 



TURISME / Núm. 5 / 25 de març del 2004 77

 



78 TURISME / Núm. 5 / 25 de març del 2004 

 



TURISME / Núm. 5 / 25 de març del 2004 79

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

