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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui, i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, president. Conxa Obrador substitueix Isabel Oliver.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Gabriel Martí.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al debat de l’ordre del dia previst per
al dia d’avui, amb les proposicions no de llei RGE núm. 642/13,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme
accessible; i la RGE núm. 1283/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa al Pla d’acció en matèria de
promoció turística de l’illa de Menorca davant el mercat
alemany.

1) Proposició no de llei RGE núm. 642/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme
accessible.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 642/13, per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Lourdes Bosch, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente. El pasado 15 de noviembre de 2012
se celebró el primer foro seminario de turismo y accesibilidad,
un acontecimiento organizado por la Conselleria de Turisme i
Esports y la plataforma representativa estatal de discapacitados
físicos PREDIF, en colaboración con el Ministerio de Sanidad
y Política Social.

Este foro de sensibilización y formación supuso un punto de
encuentro entre los gestores de los destinos turísticos, los
profesionales y las empresas del sector turístico para el
intercambio de conocimientos, experiencias y reflexiones sobre
cómo convertir Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera en
destinos accesibles durante todo el año diseñando el conjunto de
entornos, infraestructuras, procesos, productos y servicios que
integran la cadena de valor de la experiencia turística para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas,
sin distinción de edad o discapacidad, permitiendo el acceso, la
utilización y el disfrute de éstos de manera normalizada, segura
y eficiente.

El programa de este primer foro contempló una mesa
redonda que permitió debatir sobre experiencias en turismo
accesible, así como un seminario de formación impartido por
profesores de PREDIF y en el que, además de desarrollar
actividades prácticas, atención al cliente con necesidades

especiales o cómo mejorar la accesibilidad de los recursos
turísticos. Desde el Gobierno de las Islas Baleares el Partido
Popular entiende que para ofrecer cualquier tipo de servicio con
ciertos parámetros de calidad, es fundamental conocer
previamente las necesidades de nuestros turistas con el fin de
poder satisfacer sus expectativas. 

Si bien ya desde los años ochenta se empezaron a relacionar
los conceptos de turismo y accesibilidad, hoy por hoy todavía
no es una realidad consolidada. Actualmente existe un colectivo
de personas que tienen unas necesidades especiales por tener
unas capacidades, habilidades o destrezas diferentes al turista o
al ciudadano estándard. Éstos no pueden gozar en igualdad de
condiciones de los diferentes entornos, productos y servicios
que constituyen la oferta turística de las Islas Baleares. No nos
estamos refiriendo únicamente a las discapacidades
permanentes, sino que también incluimos como público objetivo
la tercera edad, niños y personas con discapacidades temporales
o que por circunstancias transitorias requieren una atención
especial adecuada a sus necesidades. 

Además, a todo ello se une la nueva realidad social existente
debido al progresivo envejecimiento de la población, en
concreto la europea. Se prevé que el grupo de personas de más
de 65 años representará en el 2050 un 30,8% de la población.
Hay que tener en cuenta que prácticamente todas las personas
a lo largo de su vida padecen alguna discapacidad, y ello no
debe ser un impedimento para poder realizar actividades de ocio
y turismo. En algún momento de nuestro ciclo de vida
formaremos parte de ese colectivo de la demanda de turismo
accesible. Sólo en Europa casi 40 millones de personas sufren
una discapacidad, y teniendo en cuenta las circunstancias
mencionadas anteriormente nos hallamos ante un público
objetivo de unos 120 millones de personas con discapacidad y
personas mayores. 

Vaya por delante que sólo por una persona con discapacidad
ya es necesario acometer esta adaptación a todos los niveles,
pero es que además con esta política se contribuye al bien
general por los datos que acabamos de dar. 

Por todo ello el segmento de población que demanda un
turismo accesible se ha convertido en un segmento de mercado
cada vez más importante para la industria turística, en el que se
debe trabajar para alcanzar destinos turísticos de calidad. La
aplicación de políticas encaminadas a la consecución de un
verdadero turismo accesible, además de ser una auténtica
cuestión de justicia social, supondrá toda una serie de beneficios
y oportunidades no sólo para el destino y nuestros visitantes,
sino también para nosotros mismos, para nuestros propios
ciudadanos, la mejora de la imagen y la competitividad de las
empresas y los destinos. 

¿Qué más nos gustaría a las Islas Baleares que además de ser
identificados con el sol, con la playa, con la Serra de
Tramuntana patrimonio de la humanidad y con nuestros
maravillosos paisajes y gastronomía, qué más nos gustaría que
además fuéramos identificados con un turismo cien por cien
accesible a todos los niveles? Sería una magnífica imagen de
Baleares, de modernidad, de calidad y de sensibilidad. 
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Además este es un mercado que está creciendo y seguirá
creciendo en los próximos años. Esto también nos ofrece la
posibilidad del multicliente, este colectivo acostumbra a viajar
en grupo, o bien, en el caso de viajes individuales, con un
acompañante, y además hay un grueso de ese tipo de población
que por sus circunstancias personales no tiene unos
compromisos laborales, con lo cual viaja muchas veces fuera de
la temporada turística, con lo cual favorece la
desestacionalización, y evidentemente se mejoraría nuestra
imagen y la competitividad de las empresas en los destinos
turísticos. 

Las diferencias de imagen entre destinos turísticos no está
muchas veces en sus productos, sólo, sino también en el disfrute
emocional que se hace de ellos, en cómo se vive y se disfruta
del turismo en un destino determinado. Con el turismo accesible
se ponen en valor la calidad, la modernidad y la comodidad de
la oferta turística de las Islas Baleares, y por tanto aumenta la
satisfacción de los clientes y la imagen de los destinos y las
empresas al promocionarse como socialmente responsables. 

En la actividad turística se convierten en imprescindibles
para las personas con discapacidad o movilidad reducida las
condiciones de accesibilidad de todos los entornos y servicios
que la conforman, adquiriendo pleno sentido la idea de la
cadena de la accesibilidad en la actividad turística. El objetivo
general de este foro fue por lo tanto establecer las bases para el
desarrollo de estrategias y acciones para convertir cada una de
las Islas Baleares en destinos turísticos accesibles, generando
una oferta turística de calidad que cumpla con las necesidades
y expectativas de todas las personas.

Es verdad que ha habido muchos avances en este sentido en
los últimos años, que cada vez ha ido in crescendo la
sensibilidad de la sociedad. Sin embargo todavía falta mucho
recorrido para que la igualdad entre todos los miembros de la
sociedad, sean cuáles sean sus características, sea una realidad.
Por eso desde el Partido Popular queremos que el Parlamento de
las Illes Balears manifieste su apoyo al Gobierno de las Islas por
sus políticas en pro del turismo accesible, para que los
colectivos de personas con necesidades especiales por tener
capacidades, habilidades o destrezas diferentes puedan disfrutar
en igualdad de condiciones de los diferentes entornos, productos
y servicios que constituyen la oferta turística de nuestras illes.

Como objetivos específicos en este foro, se quiso
proporcionar y transmitir a los empresarios y profesionales del
sector turístico una visión general sobre qué es el turismo para
todos, así como la importancia y la necesidad de adaptar los
destinos y las instalaciones turísticas para personas con
discapacidad; integrar el concepto de accesibilidad y diseño
para todos en las políticas y los sistemas de gestión de todos los
agentes que intervienen en la cadena de valor de la experiencia
turística y organismos públicos; contribuir al incremento de la
accesibilidad física y sensorial en los municipios, considerando
tanto los entornos urbanísticos como los elementos
arquitectónicos y los elementos de trato al ciudadano; ofrecer y
dotar a los asistentes de la formación y los conocimientos
prácticos necesarios sobre los conceptos de turismo accesible,
la atención específica que precisan los clientes con necesidades
especiales, los elementos básicos de la adaptación del entorno,
tanto en arquitectura como en los equipamientos, así como la
mejora continua de las condiciones de los productos y servicios

turísticos que les permitan mejorar la accesibilidad de sus
negocios y destinos; potenciar la sostenibilidad, la accesibilidad
y la movilidad como ejes para la transformación del sector
turístico y analizar la situación actual de los recursos, las
infraestructuras y los servicios turísticos con los que cuentan las
Islas Baleares en materia de accesibilidad; dar a conocer casos
de éxito de destinos y servicios turísticos accesibles que nos
sirven como referencia para nuestras estrategias.

En definitiva, este foro sirvió para que todos los organismos,
las empresas, etc., vinculados al turismo pudieran tomar
conciencia e informarse sobre qué es el turismo accesible y
como llevarlo a cabo.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. S’hi ha presentat una esmena,
RGE núm. 1827/13, per part del Grup Parlamentari Socialista.
Per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Sansó, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Defensaré la meva esmena amb la
globalitat del debat d’aquesta proposició no de llei perquè està
inclosa dins el mateix debat.

La mobilitat reduïda o limitada és un factor a tenir en
compte a tota planificació turística, tant en establiments
d’allotjament turístic com a l’entorn de les zones turístiques.
Està bé que des del Govern s’organitzin fòrums de participació
amb diverses entitats o colAlectius afectats per la mobilitat per
tal de poder actuar i donar alguna solució a les persones
afectades. Ara bé, pensam que, a pesar que aquests fòrums
consideram que són positius, pensam que també han d’anar
acompanyats d’altres mesures més efectives; no pot ser que
s’organitzin fòrums amb el colAlectiu de persones amb diferents
discapacitats quan el Govern de les Illes Balears deu 24 milions
d’euros al tercer sector i ha deixat de donar suport a persones
dependents. I a sobre moltes entitats que ofereixen assistència
a aquest tipus de persones han hagut de deixar d’oferir aquest
servei per falta de suport.

Ara bé, si s’organitzen seminaris d’aquest tipus han de ser
per donar alguna resposta a la demanda d’aquest colAlectiu. Per
tant consideram necessari que aquesta proposició no de llei, a
part d’un acord de suport al Govern de les Illes Balears a favor
del turisme accessible, ha d’incloure un compromís a través
d’alguna actuació concreta pels problemes de mobilitat existents
a molts d’espais públics de les nostres illes. Tenim exemples,
com les Illes Canàries o moltes ciutats europees, que han
adaptat l’altura i l’amplària de les voreres a les cadires de rodes,
cosa que aquí és molt complicat fins i tot passar amb un cotxet
d’infant petit per segons quines voreres dels nostres municipis;
i també hi ha moltíssimes platges, sobretot a les Illes Canàries,
que han fet moltes passarelAles perquè aquestes persones puguin
arribar a la platja. Aquestes mesures, a més, fan que es pugui
diversificar el producte de turisme que tenim a les Illes i oferir
un turisme de salut, el medical wellness, amb molta acceptació
per part del turisme europeu. 
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Com ha comentat la portaveu del Partit Popular, i així és,
aquest tipus de turisme dóna benefici i oportunitat no sols per a
la gent que ens visita sinó per als visitants i també per a les
persones que viuen aquí, ja que es poden beneficiar d’aquestes
millores.

Per això hem proposat una..., vàrem presentar una esmena
per escrit en la línia que els espais públics de les nostres illes
puguin millorar i adaptar-se a les persones que tenen problemes
de mobilitat. Per això presentam l’esmena següent, amb
l’objectiu que aquesta proposició no de llei, que va dirigida a
unes intencions, bones intencions, esperem, de poder fer feina
en aquest sector, també que impliqui un compromís per part del
Govern de les Illes Balears. 

També volíem proposar una esmena in voce perquè no
només vagi dirigida, aquestes mesures no sols vagin dirigides a
les administracions públiques, la colAlaboració que pugui tenir
el Govern de les Illes Balears amb els ajuntaments per adaptar
els espais públics, sinó que també la mesura in voce que ara
comentaré és perquè el Govern colAlabori amb el sector hoteler
perquè pugui adaptar el seus espais a aquestes persones amb
problemes de mobilitat, donat que a les Illes Balears hi ha molts
pocs hotels adaptats a aquest tipus de persones. De fet a Palma,
pel que ens consta, només hi ha dos hotels totalment adaptats a
aquest tipus de persona, i donat que pot ser un potencial de cara
a l’oferta turística i de fora de temporada, consideram que és
molt important diversificar el producte turístic que tenim i poder
obrir hotels, aquesta mesura permetrà obrir hotels en temporada
baixa. 

Per tant llegesc la primera esmena, que és incorporar un nou
punt, que aquesta esmena és la que sí s’ha registrat, que diu: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar un pla per eliminar barreres de mobilitat als
espais públics turístics i que es comprometi a desenvolupar-lo
juntament amb els ajuntaments d’aquesta zona”. I la segona
esmena que proposam, que és la dic in voce, diria: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a colAlaborar amb el sector hoteler perquè adapti els
seus espais a persones amb problemes de mobilitat”.

Per tant si s’accepten per part dels altres grups aquestes
esmenes ho agrairíem perquè consideram que són en positiu i
per millorar tot un sector i ajudar unes persones que tenen uns
problemes, per poder proporcionar igualtat de condicions, i
també si el Partit Popular ens accepta alguna d’aquestes
esmenes o les dues votaríem a favor la proposició no de llei. Si
no les accepta ens abstendrem per coherència amb el que
consideram que no sols ha de ser una proposició no de llei
d’intencions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Com que ha introduït una nova
esmena in voce es necessita l’assentiment de tots els grups per
ser acceptada. 

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Per part del Grup Parlamentari MÉS no hi ha cap problema.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Per part del Grup Parlamentari Popular no l’acceptarem i ara
explicarem perquè.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, em fan veure que una cosa és no acceptar-la, amb la qual
cosa no hi hauria debat, i l’altra si l’acceptam i vostè llavors vol
entrar en debat per votar que no.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Idò podem acceptar-la i després explicaré perquè votam no.
Faig ara l’argumentació de perquè no?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

D’acord. A l’esmena in voce, no? Mirin, a l’esmena in voce
diem que no perquè...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, ara... En torn de fixació de posicions pels grups que
no han presentat esmenes, per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Mascaró, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. L’organització d’un fòrum en
si, sigui per al tema que sigui, i especialment en aquest de
turisme i accessibilitat, com a un punt de trobada de persones
responsables de diferents àmbits no és una mala idea, perquè el
debat sobre experiències no està malament, però allò realment
important és què s’ha de fer per donar resposta a les necessitats
de les persones que tenen dificultats de moviment, per donar
resposta al dret que tenen també de poder gaudir de l’oci i de les
vacances independentment de les capacitats de cadascuna de les
persones que ens vulguin visitar.
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Però les taules rodones, l’anàlisi d’experiències d’altres
llocs, l’anàlisi del mercat possible, l’anàlisi del negoci que hi
pot haver si aquestes persones ens visiten, s’hauria de traduir en
unes actuacions concretes més enllà de donar suport al Govern
per haver organitzat un fòrum. I aquestes actuacions
evidentment han de ser no només del Govern sinó de totes les
administracions responsables en turisme, en urbanisme, en
territori, i també del sector privat: les empreses d’allotjament,
les empreses d’oci, les empreses de serveis esportius. Moltes
d’aquestes empreses no estan adaptades per rebre persones amb
mobilitat reduïda, no ja turistes, ni tan sols els residents
d’aquestes illes. Ara la portaveu del Grup Socialista posava
l’exemple de les voreres, que no s’hi pot passar amb un cotxet;
és que és impossible, perquè la majoria de voreres tenen les
faroles aferrades enmig; és a dir, que a peu ja costa a una
persona que no té cap problema de mobilitat, ja li costa, què ha
de fer una persona en cadira de rodes o amb unes crosses? 

Per tant hi ha d’haver tota una planificació de la qual ha de
formar part tota una sèrie d’entitats: administracions i entitats
privades. I aquestes actuacions s’haurien de gestionar a partir,
evidentment, d’una planificació acurada. Tenim una llei que
s’ha anat incomplint reiteradament d’anar adaptant els espais
públics, però també els espais privats, com poden ser alguns
serveis esportius, alguns serveis d’oci, també s’haurien de poder
adaptar realment per donar les mateixes igualtats d’oportunitats.
Per tant aquesta planificació acurada per saber com està el tema
que ha d’implicar anàlisis, però també cap on volem arribar és
importantíssima. Per això, nosaltres donarem suport a la moció
si s’accepten les esmenes que ha presentat el Grup Socialista, si
no, no, perquè donar un copet a l’esquena al Govern, ai, miri
què bé, ha fet un fòrum i queda molt guapo, fan unes fotos dels
gestors de l’administració amb gent d’entitats de discapacitats,
de diversificar el producte de vegades, i especialment en aquest
cas del tema l’accessibilitat, no va més enllà d’eliminar
barreres, que no només són per als turistes, sinó també per als
residents.

Per tant, un poc de sensibilitat per a tothom. És ver que aquí
hi ha un possible sector de nous visitants, de nous turistes per a
aquestes illes, però hi ha d’haver una voluntat real de donar
resposta a això, tant des de les administracions com en coses
concretes dels espais públics, com de suport i d’incentivació als
empresaris perquè tant hotels, qualsevol allotjament, serveis
d’oci, serveis esportius, fins i tot museus de cultura, fins i tot els
religiosos, qualsevol persona hi pugui entrar. I evidentment si
està pensat perquè qualsevol persona hi pugui entrar els turistes
que tenen problemes de mobilitat també hi podran entrar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Procedeix ara la suspensió de
la sessió, per un temps de deu minuts, per la qual cosa deman al
grup proposant si vol una suspensió de la sessió o podem
continuar. Podem continuar.

Idò pertoca la intervenció del grup proposant per fixar
posicions i assenyalar si accepta l’esmena, per un temps de deu
minuts. Té la paraula la Sra. Lourdes Bosch.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, cinc minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lo sé, gracias, Sr. Presidente. Bien, en primer lugar, aclarar
a los representantes de la oposición que aquí no sólo se está
hablando de movilidad reducida, se está hablando de
capacidades, habilidades o destrezas diferentes a las estándars,
lo cual es mucho más amplio que una simple movilidad
reducida, estamos hablando de una accesibilidad integral a todos
los niveles mucho más ambiciosa de la que ustedes
aparentemente están hablando.

Por otro lado, se nos ha acusado de dejar de dar soporte a las
personas con minusvalías. Pero ¿qué se están inventando? Les
voy a tener que recordar que en la legislatura pasada el
Parlamento reprobó a tres consellers del pacto por la deuda de
10 millones con las discapacidades, es decir, nos están acusando
a nosotros de lo que ustedes hicieron mal. Se lo vuelvo a
recordar, los consellers reprobados fueron la Sra. Santiago, el
Sr. Thomàs y el Sr. Manera, por 10 millones de euros de
deudas. Es más, al llegar al Gobierno todavía se adeudaban 5
millones de euros. El Partido Popular está pagando lo suyo y lo
nuestro.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Por otro lado, nos están -y tanto que sí-, por otro lado, nos
están diciendo que tenemos que hacer un plan de colaboración
con los hoteleros; oiga, es que en este foro, entre otras personas,
además de asistir ayuntamientos, alcaldes, regidores de turismo,
de urbanismo, AVIBA, cámaras de comercio, los principales
mayoristas de viajes, también asistieron empresas hoteleras,
también asistieron empresas hoteleras.

Y vamos a tener que votar que no a sus dos enmiendas, a la
primera porque nos están pidiendo que nos metamos en
competencias municipales. Un diputado parlamentario tendría
que saber las competencias a quién corresponden.

Y el tema de los espacios libres turísticos corresponde a
cada uno de los ayuntamientos y, además, les recuerdo que cada
uno de los ayuntamientos tiene su decreto de accesibilidad, que
tienen que ser llevados a cabo. También les recuerdo que cada
vez que un hotel hace una reforma no se le dá una licencia de
actividad si no se adapta y si no cumple con esos decretos de
accesibilidad, que están pensados con capacidades, habilidades
o destrezas diferentes a las estándar. Es decir, nos están
proponiendo cosas a las que no podemos votar que no, porque
estaríamos haciendo una ingerencia de competencias ajenas.
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Y en la segunda enmienda in voce lo que está pasando es
que nos están proponiendo algo que ya hagamos, ya se ha hecho
este foro, que no ha sido un foro de fotos y nada más, Sra.
Mascaró, es mucho más que eso, es un foro en dónde se ha
concienciado a la gente, en donde la gente con esas
discapacidades ha explicado cuáles son sus necesidades y en
donde se ha concienciado no sólo de lo que hay que hacer sino
cómo hay que hacerlo. Y empresas hoteleras y empresas
turísticas y agencias de viajes se han interesado de qué tenemos,
de cómo se tiene mejorar y cuál es nuestro futuro como destino
accesible a todos los niveles.

Es más, les recuerdo que en Palma el año pasado fuimos
candidatos a la ciudad más accesible de toda España, al final no
nos llevamos el premio, pero quedamos en segundo lugar. Yo
lo que les pediría es que escuchen las intervenciones, en este
foro se tomaron datos concretos, se hicieron exposiciones
concretas y no fue, repito, una foto, fueron acciones concretas
para conseguir el objetivo de un turismo accesible a todos los
niveles, no sólo de movilidad reducida.

Por todo ello, votaremos que no. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tant, com que s’han
rebutjat les esmenes, passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 642/13.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; vots en contra, 0; abstencions, 5.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 642/13, relativa al turisme accessible.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1283/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'acció en
matèria de promoció turística de l'illa de Menorca davant
el mercat alemany.

A continuació, passam al debat de la segona proposició no
de llei, RGE núm. 1283/13, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa al Pla d’acció en matèria de promoció
turística de l’illa de Menorca davant el mercat alemany.

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei, té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. S’està celebrant aquests dies a Berlín, la
Fira Internacional de Turisme d’aquesta ciutat, és un moment,
un bon moment per revisar les perspectives de la temporada
propera. Mallorca l’any passat va tenir aproximadament gairebé
4 milions de turistes alemanys que van deixar una despesa,
aproximadament de 3 milions d’euros, amb una previsió per a
enguany d’un creixement que en aquests moments s’estima del
3,2 milions. Per tant, perspectives positives, Alemanya no ha
entrat, a més, en recessió, malgrat la desacceleració i la reducció
de la classe mitjana que es produeix també a Alemanya arran de
les polítiques de la Sra. Merkel, està desacceleració però no en
recessió. Però també tenim com a factor positiu la conflictivitat
a altres països emissors, a conseqüència d’altres causes, de la
primavera àrab, del conegut com a primavera àrab.

Hi ha un optimisme oficial i el president Bauzá ha parlat a
Alemanya, a Berlín de perspectives francamente positivas. Ho
són, segons la perspectiva del Govern, un govern que no hi veu
normalment més enllà de la mar i més enllà de la mar hi ha gran
part del territori de les perspectives de les persones de la
comunitat; hi ha Eivissa, amb bones perspectives també
turístiques, que va per lliure. Ho va fer ja a FITUR i ho fa a la
ITB, Eivissa i Formentera junts, consells, PP i PSOE, juntes i
junts consells i empresaris, tothom junt, per lliure. Ningú no es
fia del Govern i els motius són sobrats: massa errors ja, massa
oblits de Menorca; d’Eivissa i de Formentera massa
uniformisme, massa pregó comú que només cobreix, només
aixopluga habitualment Mallorca. El Govern viu i fa política
turística a i per a Mallorca, no amb Mallorca, perquè passa del
consell i passa dels empresaris, excepte de certs hotelers als
quals intenta satisfer amb polítiques urbanístiques i territorials,
no turístiques, però sí que passa del consell i d’empresaris.

Eivissa i Formentera van per lliure, com deia, i té, presenta
molt bones perspectives, tot i els pals a les rodes posats
sistemàticament pel Govern a iniciatives presentades per les
institucions pitiüses. I el Consell d’Eivissa mentrestant aguanta,
amb silenci i resignació, no sé si cristiana, però sí resignació
partidària, les actuacions del Govern, que passa d’Eivissa, i
alguns aguanten amb la mateixa resignació que aguanten a
Bárcenas i la confraria del sobre.

I mentre Eivissa calla i va per lliure, Menorca calla i
claudica. El Consell de Menorca havia de ser el Govern del sí
davant els governs progressistes del no, eren els governs del no,
deien vostès, i ha acabat essent el Govern del sí, del sí senyor i
del sí bwana, davant el Govern Bauzá, del sí bwana i de vostè
mana.

Vegem, pla d’acció 2013 del Govern, 107 accions
promocionals amb 2,1 milions d’euros. L’any 2009, els governs
antiturístics, que eren els que no creien en el turisme, hi van
invertir 7,2 milions. Accions 2013, 22% en el mercat alemany;
en el Benelux el 12%; en el Regne Unit només el 9% de les
accions promocionals, el Regne Unit que és el principal mercat
de Menorca, juntament amb l’interior, és a dir, el nacional.
Parlen molt del mercat rus en el pla d’acció, però després, fa
anys que en parlen del mercat rus, però després, a l’hora de la
veritat al mercat rus només hi dediquen el 2,7% d’esforços
promocionals. Tant de rallar del mercat rus des dels temps
famosos de les factures russes del Rasputin i després no hi
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dediquen ni un sol esforç, a no ser fotos i benvinguda a
majoristes de viatges, però després sense cap tipus d’actuació
promocional. I mentrestant el mercat anglès, només el 9%
d’actuacions, va de baixa a Menorca arran de la devaluació
efectiva de la lliure i de la crisi econòmica i davant aquesta
situació cap acció, molt poques accions promocionals també a
Anglaterra.

Cau també a Menorca el turisme interior i no hi feim gairebé
res. Menorca va deixar d’ingressar l’any 2012 gairebé 40
milions d’euros per la caiguda del turisme interior, nacional. I
la perspectiva del turisme alemany davant tot açò, en aquests
moments que som a l’ITB, són molt dolentes per a Menorca.
Deia el diari Ultima Hora, el dia 24 de febrer: “El gigante
turístico TUI alerta de la preocupante caída de las ventas del
mercado alemán en la isla. Menorca es la excepción de
Baleares, en pleno puge de ventas sufre un descenso
importante para el 2013". Deia ahir el Diari de Menorca: “El
sector confía en revertir la caída de ventas en Alemania”. Diu
avui el Diari de Menorca també: “Las agencias de viajes piden
una gran promoción”, agències de viatges demanen “una gran
promoción en Alemania”, es refereix a les agències de viatges
menorquines. Per cert, aquí hi ha retratada la consellera de
Turisme, la Sra. Cabrera, que és allà impulsant el turisme amb
el Sr. Soria i amb el Sr. Middelmann, tot i que l’han confús amb
el Sr. Marshall, però era el Sr. Middelmann. I també diu el diari
Última Hora d’avui: “Menorca busca remontar en la ITB de
Berlín la caída del 10% de las ventas del mercado alemán”.
Mentrestant, la Sra. Cabrer, que aquí veim retratada, diu: “El
Consell pretende estabilizar la llegada de alemanes a Menorca
durante la ITB”. “Estabilizar”, és a dir: virgencita, virgencita
que me quede como estoy, és a tot el que aspira en aquests
moments el Consell Insular de Menorca davant la perspectiva
d’inacció del Govern.

Les estimacions publicades, ho acabam de veure, estimen la
caiguda de turistes envoltant del 10%. Els que en saben diuen en
privat que potser fins i tot la caiguda en aquests moments de
més de 2 i 4 punts superior a la que es confessa públicament; és
a dir, de fins al 14% de caiguda en relació amb l’any passat del
turisme alemany a Menorca. I agreugen també aquesta situació,
que encara es tregui també 1 milió, el Govern, dels convenis
amb els majoristes de viatges alemanys, i clar, naturalment,
arran d’açò ja ha començat la polèmica sobre la conveniència o
no de baixar preus en els hotels, a baixar preus a l’oferta per tal
d’incorporar-se a la carrera per captar clients davant la
inestabilitat dels països àrabs a darrera hora. És a dir, tornam a
l’eterna cançó de la baixada de preus com a únic argument.
Mentrestant, la consellera Cabrer ja ha començat a engegar la
màquina de fabricar tòpics i (...) comuns, dient que bé, que el
turisme alemany creu molt en el turisme sostenible, creu molt
en el medi ambient i per tant som un destí favorable, però
evidentment si no feim res perquè es conegui aquest destí
malament anirem.

I mentrestant el conseller Delgado, mentre la consellera
Cabrer recita tòpics, el conseller Delgado, en la seva línia
habitual, només parla d’urbanisme, de construcció, no té altra
cosa al cap que la construcció el conseller Delgado, bé, qualque
vegada té altres coses al cap, però habitualment només hi té la
construcció i està tan capficat en la construcció, en l’urbanisme
que fins i tot ha confós el que possiblement deu ser el més
important pintor viu d’aquests moments l’ha confús amb un
picapedrer, no pensa en res més que en la construcció el Sr.
Delgado.

I el president Bauzá, qui està encantat de la vida, davant les
perspectives francamente positivas, com diu, n’està encantat; es
troba com a ca seva el Sr. Bauzá a Berlín, pel que es veu,
rodejat de policies com quan es passeja pels pobles de Mallorca,
que també es fa acompanyar per una cort de policies. I deu estar
també encantat el Sr. Bauzá amb tanta activitat artística com
s’ha organitzat, amb tanta activitat plàstica, amb tant de
protagonisme pictòric com s’ha trobat a Berlín, gràcies a les
bones arts del conseller Delgado, protagonisme pictòric però
que reafirma la impressió mil vegades contrastada que només
importen al Govern els temes, els interessos i els problemes de
Mallorca; tot i fins i tot tanta activitat pictòrica com envolta la
presència de Bauzá a Berlín, es fa en clau mallorquina, sembla
que no en podem fugir mai d’aquesta clau, dels arguments
exclusivament mallorquins. Però ho hem de fer.

Menorca, 12, 14% manco de reserves que a l’any passat a
hores d’ara, amb tot el potencial teòric del qual tant parla la Sra.
Cabrer, Cabrera, perdó, en relació amb el turisme alemany, és
a dir, sostenibilitat, medi ambient, paisatge, etc. El Consell de
Menorca està ofegat econòmicament i políticament escanyat pel
Govern i, a més, està paralitzat, i el Govern mentrestant a les
seves, mentre va a la seva, endemés el turisme interior cau en
nombre i cau en despesa; també cau, a part del turisme interior,
com hem dit abans, el mercat del Regne Unit i no només cau en
nombre sinó que, previsiblement, caurà, caurà i sobretot caurà
en despesa, despesa, gràcies a l’apreciació de l’euro en relació
amb la lliure, que fa que, evidentment, caigui la capacitat
adquisitiva dels turistes del Regne Unit. I mentre desaprofiten
les potencialitats del turisme alemany i es llancen als empresaris
despullats de qualsevol argument i capacitat a mans de la
voracitat dels majoristes de viatges, els quals entonen la
coneguda cançó de sempre, que abaixin els preus i que
practiquin el tot inclòs, qui acabarà pagant aquesta inacció total
de govern, consell, qui ho acabarà pagant seran els treballadors,
com sempre, amb manco contractacions, tant en els hotels com
en els altres serveis, i qui ho acabarà pagant també serà el
comerç i ho acabaran pagant els productors locals: manco
capacitat de despesa dels turistes, manco turistes alemanys a
Menorca, per tant manco contractació, manco despesa, més
destrucció de llocs de feina. Tot açò acompanyat i amanit,
evidentment, de les taxes dels rent a car, les taxes als envasos,
de les pujades dels IBI turístics a tots els municipis governats
pel Partit Popular, de les taxes municipals a les terrasses i de
tantes actuacions que fan que cada vegada sigui més difícil
combatre amb condicions per atreure turistes a les nostres illes
i especialment a l’illa que en aquests moments presenta unes
perspectives més febles, com és Menorca.
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Fiar-se sempre de primaveres àrabs, fiar-se sempre de les
debilitats dels altres no és un bon camí, per açò demanam, hem
instat que davant aquestes perspectives negatives, que quan vam
presentar la proposició no de llei que ara debatem ja eren molt
dolentes, davant aquestes perspectives que eren molt dolentes
vam demanar un pla d’acció immediat, consensuat entre govern
i consell i evidentment els sectors turístics.

Els pitjors temors s’estan confirmant aquests dies en què es
passen comptes damunt les perspectives de futur a la ITB de
Berlín, per tant entenem que encara hi som a temps de lluitar
contra les males perspectives, no amb accions desesperades,
com la baixada de preus dels nostres allotjaments, sinó amb
accions per intentar frenar aquesta caiguda, per estabilizar, com
a mínim, com demana la consellera Cabrera, estabilizar la
vinguda de turistes alemanys a Menorca. Crec que manco
activitat pictòrica en clau mallorquina a Berlín i més fer feina
per al futur del turisme a cada una de les illes. Fa anys hi havia
aquell eslògan de quatre illes, ara les quatre, turísticament, s’han
convertit en illa, en cinc illes, amb (...) de Palma, com a un
element que va també emprant protagonisme personal, i davant
tot açò veiem que realment quan a l’hora de la veritat es tracta
de promocionar, es tracta de fer feina per atreure turisme a les
illes, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Vaig acabant, conseller. Quan veim aquesta realitat veim
que en el fons el Govern, com sempre, treballa només pensant
en clau i arguments mallorquins, sigui gastronomia, sigui
activitat plàstica i pictòrica, sigui legislació, sempre no en
sortim, no defugim mai dels arguments exclusivament
mallorquins. Eivissa va per lliure, Menorca fins ara el consell,
açò és el seu problema, que pagam tots els menorquins, se
sotmet als capricis, a les decisions del Govern del Sr. Bauzá i
del conseller Sr. Delgado i mentrestant, com veim, amb clara
retirada, el turisme alemanya que, com diu la consellera
Cabrera, és un turisme que és especialment idoni per ser atractiu
per a Menorca.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posicions, per part
del Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Mascaró, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Ara tot això que ens
exposava el portaveu del Grup Socialista em fa recordar la
diferència que hi ha entre governar i comandar i entre pensar
que la comunitat està formada per Illes amb característiques
diferents o pensar que qui regeix Turisme ho comanda tot i es
fa així com ell vol, perquè jo record unes declaracions del Sr.
Delgado dient, crec que s’havia queixat el Consell d’Eivissa
dient que si volien promoció pròpia que no hi posaria cap
impediment, però que s’ho pagassin ells.

Per tant, entre la recentralització de les actuacions de
promoció, que les han tornades agafar el Govern, denegant
ajudes al consells, com s’havia fet els darrers anys, perquè
poguessin fer promoció pròpia d’acord també amb els sectors
econòmics de cada una de les Illes i la retallada dels pressuposts
en promoció turística, amb l’excusa que haremos más con
menos, crec que aquest más con menos s’està traduint en fets
com els que exposava ara el portaveu Socialista amb la baixada
de turisme alemany a l’illa de Menorca que, com totes les altres
illes, necessita també el suport i la promoció necessària perquè
no es tracta d’estabilitzar el poc que hi ha sinó d’incrementar
amb nous visitants. 

Europa, i especialment el mercat alemany, és prou gran com
per incloure dins la promoció turística Menorca, igual que
Eivissa, amb les mateixes condicions, però adaptada a la seva
idiosincràsia, jo crec que això és el que ha oblidat bastant aquest
govern; que quan reclamam ajudes per als consells o que
algunes activitats les facin els consells i no el Govern és
precisament això perquè el principi de subsidiarietat, que fa
molts anys de què es parla, però que aquesta gent torna enrera.
Qui més coneix les seves necessitats, qui més coneix la seva
idiosincràsia ha de fer i hi ha de poder treballar. Denegar les
ajudes, centralitzar les actuacions, voler-ho fer tot en un únic
estand moltes vegades el que ha fet és fer passes enrera que
evidentment qui més se’n ressent després són els més petits, tant
a nivell d’illa com també a nivell empresarial que a Menorca
són empreses més petites que els grans valedors del propi
conseller.

Nosaltres donarem tot el suport a aquesta proposició no de
llei perquè pensam que anirà en benefici, evidentment, de l’illa
de Menorca, però també, com que si hi ha més activitat
econòmica paguen més imposts, també en benefici de totes les
illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Camps,
per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, president. Bé, recordar que les formes de fer feina
que feim avui en dia en el Govern balear i així de Menorca,
d’Eivissa i Formentera com hem comentat abans és a través del
consell de l’ATB, el consell de direcció de l’ATB. Les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera participen en les
decisions sobre la promoció turística a través d’aquest consell.
La seva composició està feta pel president de l’ATB; el director
general de Turisme, que és el vicepresident; l’alcalde de Palma;
un representant de la conselleria competent en matèria
d’Hisenda i Pressuposts; un representant del Consell Insular de
Mallorca, un de Menorca, un d’Eivissa i un de Formentera, a
més de cinc representants d’entitats privades, en aquest cas el de
Menorca és el d’ASHOME.
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L’ATB té previstes 130 promocions per a 2013, 130
promocions per a 2013, està clar que en clau de Balears i està
clar que algunes d’elles específiques per a cada illa, tal com ve,
diguem, duent a terme durant l’últim any que les promocions de
Menorca, que és el cas que ens ocupa, les ve consensuant i un
poc dirigint on el Consell de Menorca i on les entitats privades
indiquen al Govern balear. Vull dir, que fan la promoció
específica que necessitam o en aquest moment la que s’havia
determinat en aquell moment.

Tenim, com deia jo, promocions específiques per al mercat
alemany, concretament a Menorca, a més ara que es fa la fira
d’Alemanya a Berlín, que és la major fira turística d’aquell país,
i lògicament un emissor important per a Menorca i per a
Balears. 

Sobre aquesta PNL que ens ocupa, que ha presentat avui el
PSOE, el Govern balear i l’ATB, junt amb la Fundació Destí i
la conselleria de Menorca, el Consell de Menorca, perdona, ja
realitzen accions promocionals addicionals i fan propostes que
anteriorment, en el passat, han estat els pilars de promoció i que
ara volen que una altra vegada Menorca sigui, idò, prioritària en
aquest àmbit.

No podem acceptar aquesta PNL perquè proposam al
Govern que faci una cosa que ja fa, llavors no em sembla de
justícia entrar dins aquest joc, diguem, jo faig una proposta, em
surt pel diari que el mercat alemany baixa i present una PNL i
en lloc d’ajudar, de fomentar, de continuar promocionant i
impulsant posam que promogui o impulsi un nou pla d’acció
promocional turística a Menorca. Per això hi ha l’ATB i hi ha
el consell de direcció que juntament amb Menorca, juntament
amb el consell i juntament amb la part privada faran el necessari
perquè aquest mercat augmenti i no quedi així com hem dit.

Heu aprofit els dos portaveus, el del PSOE i el del PSM,
cosa que no és, jo crec que no és el moment, la crítica del
Govern, la crítica de Carlos Delgado sobretot, si està rodejat de
policies, si Rasputín, si desavinences amb Eivissa, parlam de
Menorca, parlam d’Alemanya, parlam de promoció, però jo crec
que si volem ajudar i volem empènyer tots en la mateixa
direcció no hi cap res de crítica al Govern perquè el que sí es fa
des del Govern i sí que es fa des del Consell de Menorca i sí es
fa des de la Fundació Destí és fer feina, fer feina, ens agradarà
més o ens agradarà menys, però feina en fan i en fan molta.

Jo crec que això del Sr. Borràs, del Govern que ho faci
malament, que ho faci tot malament, aquesta frase fora de..., i
posar pals a les rodes, com deia, en el cas que parlava d’Eivissa
tampoc no té... posar pals a les rodes és fer promocions en
contra del Govern balear, això és posar un pal a la roda, no fer...
El mercat rus, com deien, és important. Jo crec que haurien de
sortir un poc d’aquesta crítica cap al Govern i sí ajudar el
màxim a la promoció.

A l’àmbit privat també els empresaris no estan quiets. Les
promocions, aquestes promocions, early booking, incentius per
omplir hotels estan ara a ple rendiment. Si bé el principal grup
turístic emissor, com deia el Sr. Borràs i com diuen els diaris, té
baixades importants, aquest grup emissor és TUI, farà tot el
possible per omplir aquests avions i per vendre aquests paquets
turístics que són a la venda actualment a Alemanya. Aquestes
places d’avions són les mateixes, vull dir, de qualque manera es
farà feina perquè no quedin buides, perquè estiguin plenes. Sí
que és ver que Menorca, tal vegada, ha tengut menys demanda
o es retarda més aquesta compra, però lògicament tot açò es
rectificarà dins els pròxims mesos.

Com deia, què vull dir amb tot açò, què fa el Govern? El
Govern fa la promoció amb les Illes fent allò que li indiquen els
consells insulars, juntament amb aquesta iniciativa privada. Jo
crec que, ... què hi ha millor que açò? No ho sé, nosaltres crec
que no podem donar suport a aquesta PNL perquè el Govern fa
el correcte, fa el que nosaltres li hem dit des de Menorca, el que
nosaltres li hem dit els menorquins que volem que faci, no el
podem criticar per fer una cosa d’aquestes. Llavors ells ens
indiquen i dirigeixen les promocions a mercats emissors.
Vosaltres mateixos ho heu vist en els diaris i surt la Conselleria
de Turisme i surt el conseller de Turisme del Govern balear i
són avui en dia, doncs, avui són a la ITB fent feina allà per
aclarir açò.

Com comentàvem, ja s’ha elaborat un pla d’acció de 2013
consensuat amb el Consell de Menorca i amb la iniciativa
privada i que inclou prou accions dirigides al mercat alemany.
Aquest pla aprovat, com dic, pels representants de Menorca i els
empresaris menorquins tenim exemples com la ITB que es fa
aquesta setmana o el gener que es va fer la fèria de (...) turisme
d’aventura a Sttugart, aquesta fèria tractava sobre la naturalesa
on Menorca encaixa a la perfecció. El febrer va tenir a Hamburg
una promoció específica de golf, on Menorca promociona l’únic
camp de golf que té i seria un poc la necessitat de fer una oferta
més àmplia. Amb açò, jo crec, seria una direcció en la qual
continuar. 

Si bé és cert que segons les dades de la ITB el mercat podrà
estar ara mateix al voltant d’un 7% menys, el mercat emissor
alemany, i a Menorca perquè, com deim, a Mallorca a Eivissa
i a Formentera sembla que augmenta. Hem de pensar que a
Mallorca i a Eivissa pugen aquestes vendes i s’espera que a la
ITB Menorca es recuperi i que junt amb la promoció existent a
l’ATB i la Fundació Destí i la iniciativa privada que posaran en
marxa veurem la tan desitjada apujada del mercat alemany.

Segons les dades d’ASHOME s’espera que el mercat es
mantengui, més o menys, similar a l’any passat, diguem. Quatre
dades estadístiques: Menorca va tenir l’any passat, segons dades
del Govern balear, uns 71.000 turistes alemanys, un 2,18% més
que el 2011. Els alemanys, que és el quart mercat emissor
després del nacional, britànic i italià, aquest mercat turístic té
compartiments comunicats, com dic jo, entre els mercats
emissors; quan unes places no es venen a un destí en surt un
altre i ocupa aquestes places. Això té a veure molt amb el preu,
amb el preu que puguem tenir nosaltres a la regió, a l’illa de
Menorca. Com a exemple del que dic, l’estadística del mercat
alemany l’any 2000, on es va produir pràcticament la major
venda de turistes alemanys a Menorca, l’any 2000 eren 166.114,
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el doble del que vam tenir l’any passat, no, més del doble del
que vam tenir l’any passat. 

Bé, és una dada, és història, el que volem dir és que des de
l’any 2000, quan van començar a baixar les reserves, van arribar
a baixar en tota una dècada, deu anys baixant, de l’any 2000 a
l’any 2010 el mercat alemany va continuar baixant cada any,
cada any, només es va poder rectificar fent promocions
específiques i molt agressives. 

Segons les dades que tenim els menorquins hem baixat en
aquest moment i la iniciativa privada es compromet a la
contenció de preus. Tot açò va passar al voltant d’aquella
promoció que va fer Turespaña, Fundació Destí, que va fer el
Govern balear i que varen posar damunt la taula aquests 9
milions d’euros per fer que els mercats emissors a Menorca
pugessin. Era una promoció juntament amb els majoristes de
viatges. Avui en dia no disposam d’aquests 9 milions d’euros,
lògicament, aquesta promoció ha acabat l’any 2012 i s’haurà de
ser de qualque manera molt imaginatius. Clar que aquesta
promoció es nota i sol ser determinant, però el destí continua
sent el mateix i quan a base de doblers inflam una destinació
també es pot dir que és pa per avui i fam per demà. Vull dir, el
destí no ha canviat, el destí ha d’anar vinculat a una inversió,
una inversió privada, una promoció lògicament que és la que es
fa ara mateix des del Govern balear i una iniciativa privada que
jo crec que a Menorca encara està per repuntar. 

Més coses, bé, el nostre grup aposta per aquesta promoció
que fa actualment el Govern balear i lògicament donam suport
al Consell de Menorca i a les institucions menorquines, i
lògicament donam suport a la iniciativa privada que sense cap
dubte en futures dates programarà amb rapidesa promocions que
siguin específiques si cal. Tenc constància que s’han iniciat
contactes amb majoristes de viatges i amb grans magatzems
com a promocions addicionals dins les pròximes dates,
magatzems, per exemple, que es dediquen a vendre roba de
turisme de naturalesa o qualque cosa similar.

Com dèieu les passades setmanes apareixia en premsa que
Menorca seria present, junt amb Mallorca i amb Eivissa, a tres
fires turístiques especialitzades, una de golf, una de
submarinisme i una d’ornitologia, són uns exemples del que es
fa fins ara, vull dir, exemples clars, enfora de la crítica, que jo
crec que l’hauríem de deixar aparcada i no hi hauríem d’entrar
per aquí, i aniríem a fer feina. 

De la mà de l’ATB ja hem desembarcat a la Rheingolf de
Düsseldorf, a la Dive Trhavel Show a Madrid i a la Fèria
Internacional de Turisme Ornitològic, la FIO 2012, aquesta es
du a terme a Càceres, en el Parc Nacional de Monfragüe. Bé,
doncs són exemples i jo he escoltat que semblava que no fèiem
res, i jo no ho veig, o no tenim la mateixa informació, és
possible.

També sortia a la premsa el mes de febrer, com dèieu, TUI
alertava de la caiguda del mercat alemany cap a Menorca, és un
descens que es centra pràcticament en temporada baixa i
mitjana, difícil d’omplir, lògicament, perquè la temporada alta
tothom vol anar de vacances i el mercat anglès, italià, doncs en
aquest cas l’espanyol, aquest any no ho té tan fàcil, però són
mercats que volen fer feina també dins el juliol i l’agost i
lògicament s’omplen més, però el mercat alemany sembla que
pot repuntar.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Acabaré, un moment, president. Vull dir, volem donar
suport a la promoció, a la inversió pública i a la inversió
privada. Unes dades que tenia, per exemple per aquí, tenia dades
que venien estadístics de l’aeroport per a un poc generalitzar
amb el tema de la promoció a Menorca: a l’any 2001 vàrem
tenir la màxima ocupació amb el tema dels anglesos; l’any 2000
amb el tema d’alemanys; tenim des d’Alemany, Suïssa,
Holanda, Irlanda, Itàlia, Àustria, Bèlgica, Luxemburg, Suècia,
Noruega, tots aquests mercats, vulguis o no, n’hi ha alguns que
han baixat, n’hi ha alguns que han apujat, però generalment des
de l’any 2000, l’última dècada, van fer un retrocés important i
lògicament va desencadenar en aquella promoció que deia jo
d’aquells 9 milions d’euros que van fer juntament amb
Turespaña, Govern balear i Consell Insular de Menorca i vam
aconseguir remuntar l’any 2010 un poc el mercat.

Jo crec que en aquest moment no és el moment d’aprovar
aquesta proposició no de llei i és el moment de suportar les
accions que tenim en marxa juntament amb la iniciativa privada,
amb la iniciativa pública, i que en el consell de l’ATB farien la
feina adequada i donar suport, ara mateix, a aquestes 130
promocions que hi ha fetes per a Balears i també alguna en
concret per a Menorca.

Gràcies, president. Votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions té la paraula
el grup proposant, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Bé, no podem criticar el Govern, bé, idò
no el criticarem, si no el podem criticar no el criticarem
nosaltres, deixarem la veu a altres. 

Respecto a la necesidad de preservar el entorno natural y
paisajístico apelo a que el Govern vaya “con cuidado” en los
usos del suelo rústico. Tenemos que ir alerta con la relajación
de normativas que den pie al uso del entorno natural, igual se
piensa que la alternativa consiste en urbanizar todas las Islas.
La futura ley del suelo tiene que servir para poner orden, hay
espacio suficiente con núcleos urbanos para crecer. Qui açò
afirma al Diario de Mallorca, dia 18 de gener de 2013, no és ni
el pintor Miquel Barceló ni és el GOB ni és un diputat de
l’oposició, és un senyor de llinatge gens sospitós que es diu
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Gual de Torrella i és el president de la Cambra de Comerç de
Mallorca. No el critica l’oposició, critica la Cambra de Comerç,
per a què no diguin.

Em parlava vostè de l’ATB. Sí, tots sabem com funciona
l’ATB, i ho saben tan bé els seus membres que un dels més
importants membres de l’ATB, del Consell de l’ATB, va per
lliure a les fires, el Sr. Serra, president del Consell d’Eivissa, i
la consellera de Turisme d’Eivissa, formen part de l’ATB, de
l’Agència de Turisme de Balears, i decideixen anar a les fires
per lliure ,de tant de cas com els fa el Govern. Crítica de
l’oposició? No, crítica del president del Consell d’Eivissa,
diputat d’aquesta cambra, el Sr. Vicent Serra, i crítica
evidentment dels empresaris eivissencs i formenterers que
empenyen el Consell Insular d’Eivissa a anar per lliure davant
sentir-se un no ningú constant i reiterat per part del Govern.
Crítica de l’oposició? No, crítica del Sr. Serra, crítica dels
empresaris d’Eivissa i de Formentera.

Si no, digui’m, si tant de cas fa l’ATB als consells, si tant de
cas fa l’ATB als empresaris, per què tenen la necessitat
d’invertir recursos en accions promocionals pròpies? Per cert,
els ajuntaments d’Eivissa més importants, Sant Antoni, Sant
Josep, turístics també, fan actuacions pròpies, dins l’ATB i fora
de l’ATB. Si tant de cas fa el Govern al que li demanen els
consells per què els consells d’Eivissa i de Formentera senten
aquesta necessitat d’anar per lliure i són aplaudits per tothom
perquè van per lliure, per tothom, excepte pel Govern que els
intenta posar totes les travetes possibles i, a més, no els dóna
recursos, extra ecclesiam nulla salus, fora de les intencions del
Sr. Delgado no hi ha salvació, no hi ha vida. Per tant, pals a les
rodes del Consell d’Eivissa.

I el Consell de Menorca, ja ho he dit, sí bwana, submissió i
així li va! Així li va amb la submissió, desapareguts en combat,
12-14% manco de turistes alemanys, turistes anglesos que no
creixeran i si creixen ho faran en nombre, però no en
pernoctacions. El Govern sempre ens parla de nombre de
turistes, parlem de nombre de pernoctacions i parlem de despesa
turística, que són xifres molt més rellevants que el nombre de
turistes que ens visiten. I el turisme espanyol que evidentment
com diria el ministre Soria, s’estima més que el piquin els
moscards de qualque lloc estrany que no venir a Menorca. 

I davant açò, submissió, davant les decisions del Sr. Delgado
i del Sr. Bauzá què veim? Primavera pictòrica el mes de març
a l’ITB de Berlín, a part de les actuacions del Sr. Barceló, a qui
respect moltíssim, el Sr. Gustavo Peñalver, fent un show-
cooking amb un cuiner alemany explicant les meravelles de
Mallorca, Mallorca. Exposició espectacular, magnífica
exposició per cert de l’autor Bernadí Roig a Berlín per donar a
conèixer Mallorca. I tota la resta? Mallorca. No poden donar
suport a la PNL perquè el Govern ja ho fa...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Vaig acabant. Està fent molta feina el Govern, feina feta té
bon aire com deim a Menorca, però els turistes estan en
decaiguda, per tant, és hora de reaccionar. Si l’aspiració
d’estabilitzar, i el consell ni tan sols té la perspectiva dels
resultats, ja em dirà. Si som una destinació ideal per als turistes
alemanys, i són el quart mercat a Menorca, per darrera
d’italians, espanyols i anglesos, és que qualque cosa va
malament. Vostè ha posat com a solució el golf, ja hi tornam
ser! Escolti el Sr. Gual de Torrella, no m’escolti a mi. La
promoció, vostè ho ha dit, es nota, sol ser determinant i ha parlat
dels recursos amb els majoristes. Si es nota, facin-la i com que
vostè s’ha identificat amb el Govern, li rall en tercera persona,
facin promoció ara que poden. Aprovin-me la PNL. El més
important és que actuïn, que reaccionin, que prenguin decisions,
prenguin-les ràpidament perquè evidentment...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...que venguin manco turistes significa manco feina, manco
treballadors contractats, comerços que tanquen, temporada que
s’escurça i evidentment açò depèn de voluntat política, no es
tracta de gastar molts recursos, sinó d’impuls polític, decisió
política i de donar joc al consell i joc als empresaris de Menorca
i evidentment de cada una de les Illes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 1283/13.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor 5, vots en contra 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1283/13, relativa a Pla d’acció en matèria de
promoció turística de l’illa de Menorca davant el mercat
alemany.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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