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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé començarem.
Abans de res he de disculpar el president d’aquesta comissió, el
Sr. Torres, qui, per motius personals, no hi pot assistir, i
maldarem fer-ho, amb l’ajuda de tots, el millor possible.

Passam, per tant, a començar aquesta comissió, a debatre
l’ordre del dia previst, la Proposició no de llei RGE núm.
728/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció del turisme rus; i la RGE núm. 8664/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció del
turisme cultural.

Perdó, ...si hi ha substitucions.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sr. Vicepresident, Jaume Fernández substitueix Josep
Torres.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Alejandro Sanz a José María Camps.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Dispensin el lapsus i continuarem.

1) Proposició no de llei RGE núm. 728/14, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció del
turisme rus.

Per defensar la Proposició no de llei... -salut, Sr. Veramendi-
per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 728/14 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:

Gràcies, Sr. President. Como todos saben el turismo es
dinámico, y como tal varía en función de la economía de los
países, las tendencias culturales, etc. Si hace unos años el gasto
turístico mundial estaba en manos de los europeos, siendo les
tres grandes mercados europeos Reino Unido, Alemania y
Francia, la Organización Mundial del Turismo ha advertido en
sus últimos informes un cambio de tendencia. El gasto turístico
mundial está pasando a manos de los países en desarrollo o
emergentes. China es ya actualmente el mercado mundial de
mayor gasto turístico, con un espectacular crecimiento del
30,6%; detrás le siguen Estados Unidos, Alemania y Reino
Unido, con crecimientos mucho más moderados del 1,4%, 0,4
y 1,9% respectivamente. 

Otro cambio significativo se produce en la quinta posición,
antes ocupada por Francia y ahora ocupada por Rusia con un
avance anual del 28,2%. El mercado ruso es el que actualmente
muestra mayor potencial para nuestro país. Según una
investigación efectuada por el Grupo Serhs y la Diputación de
Barcelona España se consolida como uno de los destinos
extranjeros más probable de vacaciones para los rusos en los
próximos tres años, además de ser uno de los destinos preferidos
de los rusos con alto poder adquisitivo. Según la Agencia
Federal de Turismo de Rusia España ocupó en 2013 el sexto
puesto en la lista de los cincuenta destinos populares de los
rusos, con una cuota de mercado del 6,2%; los cinco primeros
puestos, por orden de importancia, fueron Turquía, Egipto,
Grecia, China y Tailandia. 

En 2013 llegaron a España 1,58 millones de turistas rusos
según la encuesta Frontur, lo que supone un crecimiento del
31,6% respecto al año 2012, y una cuota de mercado en esta
variable del 2,6%. Los destinos favoritos fueron Cataluña, con
un 61,8%; Islas Canarias, con un 12,2%; Islas Baleares, 8,4%;
y la comunidad valenciana, con el 7,5%. El gasto total, su cuota
de mercado sube hasta el 4%. El gasto medio del turista ruso en
nuestro país ha crecido de manera sostenible durante los últimos
años, alcanzando en 2013 los 1.487 euros, uno de los más
elevados entre los principales mercados emisores hacia España;
su cuota sube incluso más en pernoctaciones en alojamientos
hoteleros hasta alcanzar el 4,9% con una estancia media por
persona de 6 días, también una de las más elevadas. El perfil de
este turista corresponde al de una persona mayor de 35 años que
suele viajar con la familia, se aloja en hoteles de 4 y 5 estrellas,
con estadías que tienden a crecer en extensión, y que muestra
mayor interés por la oferta cultural en detrimento de sol y playa.
Su gasto medio es hasta un 50% más alto que otros mercados,
por lo que su presencia favorece a diversos sectores: comercio,
restauración, ocio, deportes, cultura, etc., es decir, riqueza
compartida.

Ante estos datos el Gobierno nacional enfocó su política
turística principalmente con dos objetivos a conseguir: tratar de
elevar la promoción y agilizar la tramitación de los visados.
Para ello el ejecutivo puso los medios suficientes para
flexibilizarlos y facilitar al máximo su expedición. El pasado
abril de 2013, en la valoración de la asistencia del gobierno de
Baleares a la feria turística de Moscú, el entonces conseller
Carlos Delgado confirmó la plena satisfacción de los operadores
de viajes por la reducción de 30 días a 3 el tiempo máximo de
concesión de visados a turistas rusos. Siguiendo esta política
también el pasado noviembre el Gobierno central abrió una
nueva oficina en Moscú a través de la empresa VCS para su
dedicación exclusiva a la emisión de visados; se destinaron
1.200 m2 y se contrataron 60 personas en total; además fueron
reforzadas las plantillas de los consulados de Moscú i San
Petersburgo. Gracias a estas acciones es posible ahora emitir el
visado en tan solo 24-48 horas.

Para hacernos una idea de la importancia de esta evolución
positiva de la tramitación burocrática, las cifras de Turespaña
indican que si hace tres años se emitieron un total de 442.000
visados, el pasado año sólo hasta noviembre ya se habían
autorizado más de 1 millón. Baleares es, después de Cataluña,
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la comunidad autónoma más beneficiado por ello; hasta
noviembre de 2013 habíamos recibido 133.000 turistas rusos, lo
que supone un incremento del 27% más de visitantes que en
2012, y para 2014 se estimaba un nuevo crecimiento, si bien no
se ha llegado a las cifras..., bueno, que se barajaban, dada la
crisis de Ucrania. Sin embargo sí que sigue en crecimiento, sin
duda una buena noticia, ya que nos convienen visitantes con su
perfil de larga estancia y elevado gasto medio.

Ante estas cifras halagüeñas, habrá quien las atribuya en su
totalidad a la crisis que sufren países competidores como
Turquía o Egipto. Sin duda ello ha contribuido al incremento de
estos turistas, pero es también innegable el éxito de las políticas
llevadas a cabo por el Gobierno, que sin duda han incidido en el
logro de multiplicar por tres la emisión de visados para turistas
rusos en los últimos tres años. El Partido Popular tiene claro el
turismo que nos interesa, y a la vista de los resultados poco a
poco vamos en la buena dirección. 

Las Islas Baleares son un territorio de recursos naturales
limitados que actualmente sufre grandes picos de afluencia de
turistas en época estival que a menudo provocan el colapso de
nuestros servicios. Por eso los grandes retos de nuestra
comunidad autónoma son conseguir, por un lado, que los
turistas se distribuyan equitativamente a lo largo del año y, por
el otro, atraer turistas de alto poder adquisitivo, calidad versus
cantidad. Respecto al alto poder económico, he de volver a
destacar que entre los mercados con esta característica destaca
especialmente el turista ruso, que su gasto medio es hasta el
50% más alto que el del resto de los mercados, y que además
repercute en todos los sectores.

Por este motivo, tanto el Gobierno nacional como el
autonómico han fijado como una de sus prioridades cuidar e
incentivar el máximo posible este tipo de turismo. Para poder
valorar en su justa medida la importancia de este logro debemos
tener en cuenta que nuestros competidores directos como
Turquía o Egipto no exigen ningún tipo de visado, lo que nos
situaba hasta hace poco en clara desventaja. La flexibilización
en la obtención del visado está dando frutos, y España es el
tercer destino preferido para viajar por los rusos. Baleares se
está consolidando como un destino para ellos, y nuestras islas
son actualmente, después de Cataluña, el segundo más visitado
por los turistas rusos en terreno español. Los datos nos indican
este crecimiento del 27% anteriormente citado.

Por todo ello el Partido Popular quiere instar al Parlamento
de las Islas Baleares para que manifieste su apoyo al Gobierno
de España y al Gobierno de las Islas Baleares por su desarrollo
de políticas en materia de turismo, promocionando nuestro
destino en países emergentes como Rusia, y agilizando la
tramitación de los visados rusos, medidas que en 2013 dieron
lugar a un incremento del 27% de turistas de esta nacionalidad
que han visitado nuestras islas. Y también queremos instar al
Gobierno de España y al Gobierno de las Islas Baleares a seguir
trabajando para facilitar y agilizar los trámites necesarios para
el acceso de los turistas a nuestro país, así como continuar
potenciando y promocionando el destino de España y las Islas
Baleares en aquellos mercados emergentes de gran potencial.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Oliver, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. Bon dia, diputats. Som davant d’una
proposició no de llei que presenta el Grup Popular que al nostre
entendre és realista. És una proposició no de llei en què al nostre
entendre queda palesa l’estacionalitat del turisme a les Illes
Balears, que és un tema pendent; que la quantitat no és l’únic ni
el més important indicador a l’hora de fer balanç de les
temporades, sense que sigui una xifra a menysprear; que hi ha
altres indicadors -despesa per turista, despesa per dia,
pernoctacions- que sí són importants i que s’han de mirar tots
relacionats uns amb els altres. 

També posa de manifest, i també ho compartim, la
importància del mercat rus a la nostra destinació per diverses
qüestions, que ja s’han anomenat més o manco: pel nombre de
viatgers que cada any surten de Rússia per oci i que mai no han
viatjat a aquestes illes, que és un nombre important de
potencials clients als quals ens podem adreçar. També pel poder
adquisitiu d’aquests viatgers, que els permet fer una despesa
diària per persona de 125 euros, quan la del britànic és de 93, la
de l’alemany és de 98 i la del francès de 80 euros, tot i que
tampoc no tenen aquesta capacitat tots, tots els visitants russos,
hi ha un altre segment que se situa en els 60 euros, que tampoc
no és menyspreable. Una altra característica que també el fa
molt interessant i atractiu és que és un turista repetidor un cop
coneix la destinació; aquí tenim nosaltres una feina a fer. Una
altra qüestió important relacionada amb el que deia al principi
és que és un viatger que es mou del seu país fora de temporada
alta, ja que les motivacions que el mouen a viatjar són l’oferta
cultural del país que va a visitar, conèixer la història del país, els
seus monuments, el seu paisatge, les compres, i també en un
percentatge menys significatiu el sol i la platja, però davant tots
els altres motius és molt manco important. Dèiem que són
característiques totes elles que fan enormement interessant per
a la nostra destinació turística aquest mercat.

No hi ha dubte que tot i que ja hi ha un cert nombre de
visitants russos i que ha tengut un creixement important els
darrers anys és un mercat en el qual ens interessa incidir, perquè
també és vera que encara n’hi ha moltíssims que no coneixen la
nostra destinació. Precisament per aquestes possibilitats que té
aquest mercat, pràcticament inexplorades, vull tornar-me a
referir a la relació d’enorme potencial amb el nombre de
persones que viatgen cada any fora de Rússia per motiu d’oci.
Per aquesta mateixa motivació que es pot fer fora de temporada,
concretament gairebé se centralitza o es concentra de setembre
a octubre per la seva capacitat econòmica, són, deim,
característiques que fan que sigui un mercat on pensam que és
necessari dedicar-hi una especial atenció.
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És cert que al mateix temps que hi dedicam recursos o que
s’hi han de dedicar recursos per promocionar aquesta destinació,
pensam que també s’hauria de fer feina a la mateixa destinació
per millorar totes aquelles qüestions que són causa
d’insatisfacció per a aquests visitants, on nosaltres podem
incidir i fer feina, repetesc, des d’aquí, com és la manca de
persones que parlen la llengua russa, els problemes per obtenir
el visat, que tot i que s’han anat agilitant sembla ser que
qualsevol qüestió a vegades pot incidir en un tema burocràtic,
que hi ha alguns problemes, a més del seu cost: estam parlant de
57 euros per dia i paquets de 500 euros per sortir segons els dies
que un és aquí, no hi ha dubte que aquest és un tema que
incideix en el preu. També és vera que destinacions
competidores nostres no necessiten visat; nosaltres som a la
zona europea, tenim l’euro per una banda, tenim aquest tema de
visats, i crec que la política d’ara mateix intentar en allò
possible suprimir-ho, i mentre això no s’aconsegueix agilitar als
màxims, és una política adequada perquè aquest handicap, per
dir-ho d’alguna manera, no sigui un handicap i desaparegui a
l’hora de viatjar. Vull dir que tenim qüestions per fer feina aquí,
a la nostra destinació, tant el Govern d’Espanya com el de les
Illes Balears, en totes aquestes qüestions.

A més crec que s’hauria d’incentivar d’alguna forma l’estudi
de l’idioma rus. Crec que també s’hauria d’insistir en
l’estructuració d’un producte cultural ample, diversificat;
treballar la celebració d’esdeveniments culturals que poden ser
atractius per a aquest mercat, i també al mateix temps per als
residents de les Illes Balears, no ho hem d’oblidar; i millorar en
tot allò possible visites a espais naturals, l’estat del nostre
patrimoni arquitectònic..., qüestions totes elles que no són
evidentment només per a aquest turisme sinó que, repetesc, són
per als mateixos residents de les Illes Balears però al mateix
temps podríem incidir a fer atractiva encara més la nostra
destinació turística.

No hi ha dubte que el tema del visat és també un tema
recurrent, ja ho he comentat, que sí bé va millorant, és cert, no
acaba de ser del tot àgil i per això crec que sí que és procedent
instar el Govern de l’Estat a continuar fent feina per millorar
aquesta qüestió.

Pel que fa a la promoció, amb la qual també estam del tot
d’acord, les xifres de visitants d’aquest país, només com a
referència, que té Catalunya, que està per davant nosaltres quant
a captació d’aquest mercat, crec -i crec que hi estarem tots
d’acord- que possiblement estiguin relacionades aquestes bones
xifres, dic, de Catalunya, amb la tasca que fa l’oficina de
promoció de la Generalitat a Moscou, que fa ja 21 anys de
permanència en aquest país; no només a Moscou, perquè tenen
una espècie de sucursals a diferents ciutats d’aquest enorme
país, vist els resultats que s’estan aplicant. Jo expòs totes
aquestes qüestions damunt la taula perquè potser seria
interessant fer un pla estratègic; crec que per suposat dóna, dóna
la magnitud d’aquest mercat i la importància que té, fer una pla
especial, un pla estratègic per a aquest mercat per tal de fer feina
-vull tornar insistir- dins la destinació, que crec que és la
primera i la important, perquè d’aquí pot sortir la tasca de
promoció.

Tot i les bones perspectives, que és vera, que assenyalava la
Sra. Bosch en el seu torn, les bones perspectives que té aquest
mercat, aquesta temporada no ha estat la millor; no ha estat la
millor i no és per una qüestió de què nosaltres siguem
exactament responsables, però ha anat així. La crisi d’Ucraïna
i la devaluació del ruble són dues qüestions que han suposat que
hi hagi hagut una baixada important l’any 2014 sobre les
perspectives. La devaluació del ruble ha suposat una pujada
important dels preus al viatger, i ha caigut de forma important
la xifra que ha vengut a Espanya i també a les nostres illes, ja
que molts d’aquests viatgers que surten s’han quedat a països de
fora de la zona euro. La crisi d’Ucraïna sembla ser, segons
diuen els experts, que ha propiciat que aquests moviments,
aquests viatges han quedat a Rússia mateix i que bastants
viatgers no han sortit d’aquest país. 

Tot això, totes aquestes qüestions que expòs i que he escoltat
la Sra. Bosch que també ha exposat, fan que vegem aquesta
proposició no de llei que proposa el Grup Popular, com he dit
al principi, com una proposició no de llei realista, realista en el
seu plantejament, tot i que és cert que aquesta proposició està
registrada el gener d’enguany, i les dades que posa a la part
propositiva no són, diríem, d’enguany, entenem que deuen ser
de l’any passat, ja que hi ha hagut una baixada de viatgers a tot
Espanya i també aquí a les Illes Balears; a tot Espanya ha baixat
un 4,4% només en el mes de juliol, i en el mes d’agost la
baixada ha estat d’un 20%, segons dades de Frontur. També els
tràmits per obtenir -tot i que és vera i és cert, i ens en
congratulam i ens donam tots l’enhorabona, i a qui ha fet la
feina també, que serà el Govern d’Espanya, que és el Govern
d’Espanya- per obtenir el visat continuen essent cars i estam
encara endarrerits respecte d’altres destinacions, que és el que
a nosaltres ens llasta. 

Per això, atès que tots aquests aspectes, que nosaltres
compartim, estan recollits sobretot en el punt número 2, que fa
referència de manera genèrica a gairebé el mateix que en el punt
número 1, només que en el punt número 2 no hi ha cap xifra
referent a turistes, que és vera que està referent a un altre any i
que en el gener era impossible saber com aniria i que no
passaria tant amb el ruble com amb Ucraïna, que ja hi havia
qüestions, pel que fa a la resta de qüestions que planteja la
proposició no de llei, a nosaltres ens sembla que és evident que
convé donar el suport a tot el que proposa, que es condensa i
resumeix, entenem que de manera perfecte, en el punt número
2, perquè reconeix la importància d’aquest turisme a les nostres
illes i a l’Estat espanyol; per la necessitat també que totes les
administracions, cada una dins l’àmbit de la seva competència,
entre els visats i la promoció i nosaltres la creació de producte
hi continuem treballant. Llavors, nosaltres, en aquest sentit,
entenem que el punt número 2 resumeix de manera perfecte tot
el sentit de la proposició no de llei i el que ha dit la Sra. Lourdes
Bosch, i nosaltres, si és així, li donaríem suport.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. La veritat és que en parlar de turisme
rus és impossible per part d’aquest grup no tenir un
remembrança per aquells pioners, per aquells visionaris del cas
Rasputín, pel Sr. Matas, per l’exconseller de Turisme Flaquer,
per qui llavors ha estat conseller de Turisme en aquesta
legislatura, el Sr. Carlos Delgado, que també, essent batle, va
beneir la compra per part del capo de la màfia russa, del Sr.
Romanov de l’Hotel Mar i Pins a Peguera, i que bé, en tot cas
clausurat per la policia i per hisenda, però feliçment acollit per
a la seva reforma a la Llei de turisme del 2012.

Entenem en part l’enlluernament pel turisme rus, bàsicament
pel que d’alguna manera exposa la proposició no de llei a la
seva exposició de motius i és perquè gasten més que altres
turistes. Però no compartim que la política de promoció hagi de
virar en excés cap aquí, sobretot si tenim en compte la situació
en què es troba Rússia, la inestabilitat geopolítica, lligada a un
món multipolar en què Rússia té un cert poder, perquè a més
això determina i afecta directament com funciona el turisme i
afecta greument les previsions en relació amb aquest turisme i
per tant, d’aquí l’escepticisme del nostre grup parlamentari
quant al que realment es pugui fer i incidir en matèria de
promoció davant d’aquesta qüestió.

De fet, amb les dades, imagín, pel mateix que deia la Sra.
Oliver, que front a les dades de l’any passat nosaltres no som
tan optimistes, no sabem d’on les han tret, supòs que es deuen
referir a les de l’any passat, o sinó, també deu ser que a la
conselleria li van molt bé els titulars, sobretot quan es parla de
xifres, de reformes hoteleres, d’inversions, de nombre de
turistes, que després és impossible verificar i contrastar amb
fonts fiables; però bé, les dades que nosaltres tenim és que,
d’entrada, enguany han tancat quatre majoristes de viatges
russos, un dels quals ens ha afectat, a més, especialment a
Mallorca, però sobretot a Menorca, que ha estat Versa, lligat a
aquesta inestabilitat que els deia i a la devaluació del ruble. 

Només en el cas de Mallorca ha descendit un 35% el turisme
rus enguany. I la previsió, segons Nataly Tours, que és el
principal majorista de viatges rus, és que el setembre i octubre,
a la tardor, el que resta encara una mica de temporada, pot
baixar encara entre un 15 i un 20% més. I tot això té molt a
veure també amb la recomanació a la seva població del Sr. Putin
de viatjar sobretot dins Rússia i no a països que d’alguna
manera puguin competir amb ells, o que no estiguin d’acord
amb la política en certa manera imperialista que el Sr. Putin
practica a nivell internacional. Això ja ho ha patit aquest estiu
la indústria agroalimentària espanyola i també ho pateix
directament el turisme de manera molt clara.

Dit això, m’agradaria aprofitar per compartir amb vostès una
reflexió sobre el tipus de turisme que volem. Sense voler
generalitzar, perquè evidentment no tots els turistes russos són
iguals, igual que no tots els turistes britànics són iguals, no hem
de pensar que turisme responsable, que és el que el Pla integral

de turisme marca com a objectiu, que la Llei de turisme marca
com a objectiu, i amb el que tots i totes pens que estam d’acord
que és cap al que hem d’anar, que turisme responsable és
directament el turista que gasta més. I amb això podem
contestar clarament el tema de Magaluf, no és el tema d’avui,
però em remetré a unes paraules del Sr. Onieva, de l’encara
batle de Calvià a la reunió, diguem d’emergència, que hi va
haver aquest estiu respecte del “mamading”, on va citar per
exemple el turisme rus i va dir, i són paraules del batle de
Calvià: “gasta més un turista rus prenent Moët & Chandon o
dutxant-se amb el Moët & Chandon, -no importa que s’ho
prengui- i fent canviar, que ics turistes britànics fent no sé
quantes cerveses i frankfurts”. Ara, quan surten al carrer són el
mateix. D’aquí la reflexió.

Ho dic perquè, clar, som aquí i parlam de canvi de model, i
llavors ens venen propostes moltes vegades molt puntuals, però
és molt difícil tenir una perspectiva global, que crec que és cap
on hauríem d’intentar apuntar totes i tots. Per què a Magaluf el
turisme britànic, aquest que avui en dia és tan barroer,
concentrat a Punt Balena, no era un problema fins a mitjans dels
anys 80? Era un turisme familiar, que gastava molt o poc, però
que es repartia, a més tenia unes estades de tot un seguit de dies,
que tot això s’ha reduït; doncs, entre altres coses, perquè la Sra.
Thatcher, que vostès tan lloen, sobretot ara després que ve la
Comissió d’Economia, perquè cada vegada que he anat a una
Comissió d’Economia per substituir el meu company s’ha citat
la Sra. Thatcher, sobretot per part del Grup Parlamentari
Popular, perquè la Sra. Thatcher s’ha carregat les condicions de
vida i laborals de bona part de la classe treballadora britànica,
que és la que venia fa 20 o 25 anys a Magaluf. Per tant, apostar
per un turisme responsable, per un turisme diferent també
implica que la gent d’altres països, sobretot en el focus, en els
punts d’origen, han de tenir unes condicions de vida dignes.

Em diran que aquesta intervenció o aquesta reflexió per
ventura és una mica extemporània, però per ventura tan
extemporània com pensar que des de les Illes Balears podem
incidir sobre l’evolució de la devaluació del ruble o sobre la
política internacional del Sr. Putin. Entre altres coses, per això
direm que no a aquesta proposició no de llei, no perquè no
pensem que no s’hagi de promocionar el turisme rus, com
d’altres, sinó, primer, pels termes amb els quals està redactada,
que novament, i saben que és una crítica que sempre fem, es
limita en el primer punt a lloar el que fa el Govern d’Espanya i
el Govern de les Illes Balears, no a fer cap proposta, sinó a lloar
el que es fa i a continuar en la mateixa línia, per tant, en això ja
hem dit en altres ocasions que no hi estam d’acord. I segon,
perquè no encaixa amb la manera de pensar del nostre grup,
quan es parla de facilitar només per a un colAlectiu en concret,
en aquest cas el turisme rus, el tema dels visats. Sobretot en un
any en què ja duim més de 3.000 persones mortes a la
Mediterrània intentant arribar als països del sud d’Europa.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. I si ho desitja, en torn de contradiccions
té la paraula la Sra. Bosch.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Moltes gràcies, President. Mire, en primer lugar agradecer
a la Sra. Oliver que reconozca que realmente esta es una
proposición de ley realista, no de ley, realista, y agradecerle su
apoyo en el segundo punto de la misma. Usted tiene razón
también y también es realista en muchos de sus planteamientos.

Efectivamente, este Partido Popular, este gobierno está
tratando no sólo de promocionarse y de agilizar los trámites
para conseguir que vengan turistas de alto poder adquisitivo,
sino que también está trabajando en el propio destino. Usted
sabe, porque el Plan integral así lo describe, que estamos
trabajando en 8 productos de lineas distintas a los ya conocidos
como sol y playa, como son: naturaleza, deporte, como es
gastronomía, como es turismo urbano, como son deportes, como
es el ciclismo, la náutica, etcétera. Y efectivamente, en toda mi
exposición he ido relatando que estos datos son de 2013,
porque, efectivamente, esta proposición no de ley fue
presentada en el periodo de sesiones anterior.

Y sí es verdad, y también lo he dicho en mi exposición, que
el turismo ruso ha bajado, pero no un 30% como está diciendo
el Sr. Abril, sino un 8,9%. Si el año pasado se incrementó un
30%, este año hemos perdido un 10%, realmente debido a la
crisis de Ucrania y así lo he relatado.

Por otro lado, también queremos destacar que si algo nos
distingue respecto a nuestros competidores directos, como son
Turquía, Egipto, etcétera, es que nosotros somos un destino
seguro, que es uno de los motivos que más valora el turista ruso.
Y que nos hace más atractivos respecto a los demás.

Reiterar las gracias, Sra. Oliver.

Y bueno, respecto a lo que ha dicho el Sr. Abril, mire, creo
que usted está confundiendo bastantes términos, usted nos está
explicando que el turismo responsable no es el turista que más
gasta. Bien, perfecto, estamos de acuerdo. Usted nos está
diciendo que hagamos una reflexión porque estamos perdiendo
la perspectiva; no estamos perdiendo ninguna perspectiva, mire,
no sé si usted se ha leído detenidamente la proposición no de
ley, pero es que es muy sucinta y muy clara: miren, nosotros
queremos precisamente y apostamos por la desestacionalización
y especialmente estamos apoyando pues eso que a usted tanto
le gusta hablar, que hoy curiosamente no lo ha dicho, que son
esas dos palabras con las cuales se podría hacer una camiseta
para el próximo pleno, que es “riqueza compartida”. Bien, pues
la riqueza compartida precisamente se consigue gracias a esos
turistas que tienen gran capacidad adquisitiva, porque ellos se
pueden permitir o eligen el no todo incluido, eligen gastar en
compras, se pueden ir de restaurantes y acceden al ocio. Esa es
la riqueza compartida, Sr. Abril, conseguir que vengan turistas
con gran poder adquisitivo, que no estén escatimando y que
pueden beneficiar a todos los sectores en Baleares.

Y si un mercado tiene ese potencial de una manera clara y
absoluta es el mercado ruso. Y además le hemos dado
estadísticas que no se las inventa el Govern, porque en toda la
relación, y usted lo podrá comprobar en su momento en el acta,
podrá ver que cada vez que he citado un dato, he citado la fuente
de la cual lo había extraído. Con lo cual aquí el Govern no tiene
que generar titulares, los titulares los generan los datos, datos
que son además de fuentes fehacientes, de organismos oficiales,
con lo cual puede usted fiarse ciegamente.

Nosotros no estamos diciendo que nos tengamos que centrar
sólo en el turismo ruso. Pero le informo también, así como en
Cataluña el 61% de los turistas que vienen extranjeros son
rusos, con lo cual este año han sufrido muy gravemente la crisis
ucraniana en Cataluña, nosotros actualmente el mercado que
tenemos de turistas en Baleares es de un 8,4%. Es decir, esta
crisis no nos ha dejado con una mano delante y otra detrás,
porque no supone un tanto por ciento muy elevado respecto del
total de turistas extranjeros que vienen a nuestra comunidad. Y
sin embargo nos da un margen, un potencial muy amplio para
seguir incrementando este número de turistas. 

Entonces, ¿en qué momento usted ha confundido los
términos? Vamos a ver, el que gobierna se puede equivocar,
pero también acierta. ¿Usted qué problema tiene en reconocer
que fue un acierto del Gobierno español conseguir que sólo en
un año se dieran 1 millón de visados, mientras que en total los
3 años anteriores sólo se había conseguido otorgar 448.000
visados? Estamos hablando de que en un año se duplicó la cifra
de 3, eso es un logro, aunque quizás a usted no le gusta
reconocer los logros de sus adversarios políticos, como usted los
llama. Pero eso ¿en qué le desprestigiaría a usted como político,
reconocer las cosas que hacemos bien? Porque esto es un
acierto, es un acierto haber conseguido que de tres días, el
visado se pueda llegar a emitir en sólo 24 días, esto es un
acierto, Sr. Abril, y no creo que en nada les manche a ustedes
como políticos reconocer los aciertos que está acometiendo esta
administración, que bien se encargan de reconocer nuestros
desaciertos.

Y por otro lado, ¿usted no está de acuerdo en qué el
Gobierno de España, el Gobierno de las Islas Baleares siga
trabajando para facilitar y agilizar los trámites necesarios para
el acceso de los turistas a nuestro país, así como continuar
promocionando el destino de España y las Islas Baleares en
mercados emergentes de gran potencial? ¿Cómo pueden no
estar de acuerdo en esto? Ustedes predican cosas que luego
cuando se ponen en marcha mecanismos concretos para
conseguirlas, resulta que no les gustan. Ustedes viven en el
mundo de la teoría, riqueza para todos, ¿pero sabe qué? Tienen
un grave problema, porque realmente no saben cómo
conseguirla. El Partido Popular sí, y lo está consiguiendo con su
Ley de turismo que está promocionando la alta competitividad
y la calidad, promocionándonos en países emergentes que
consiguen esa riqueza compartida que de verdad logra y está
buscando el Partido Popular.
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Y por último finalizar reiterando las gracias al Grupo
Socialista. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bosch. Passaríem a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 728/14.

Vots a favor?

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Perdoni president, jo havia fet una proposta en què el segon
punt entenc que recull de manera perfecte tot el sentit de la
proposició no de llei i atès que el punt número 1 feia referència
a un percentatge d’enguany que no és possible perquè era el mes
de gener, per fer-ho més clar és votar el punt número 2, que
recull la importància i la necessitat del Govern d’Espanya i de
les Illes Balears de fer feina en aquest sentit.

Aquesta era la meva proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Si no l’entenc malament, vostè proposa a la proponent que
retiri el punt número 1 i votar i que quedi...

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Perdón.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Bosch.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

En el primer punto se especifican las medidas de 2013, es
decir, queda plasmado de que año estamos hablando: “El
Parlamento de las Islas Baleares manifiesta su apoyo al
Gobierno de España y al Gobierno de las Islas Baleares por su
desarrollo de políticas en materia de turismo, promocionando
nuestro destino en países emergentes como Rusia y agilizando
la tramitación de los visados rusos. Medidas que en 2013, -con
lo cual queda plasmado el año al cual nos estamos refiriendo-,
dieron lugar a un incremento del 27% de turistas de esta
nacionalidad que han visitado nuestras islas.”

Yo creo que el primer punto está hablando de unos logros
conseguidos. Y el segundo punto está hablando de continuar con
una política concreta.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

En el meu text no tenc que faci referència al 2013... n’hi ha
dos de textos?

EL SR. PRESIDENT:

Si volen fer un recés d’un minut per posar-se d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Sembla que els tres grups han acordat incorporar un text
aclaridor de la proposta...

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Els ho llegiré ara, si els sembla bé: “El Parlamento de las
Islas Baleares manifiesta su apoyo al Gobierno de España y al
Gobierno de las Islas Baleares por su desarrollo de políticas en
materia de turismo, promocionando nuestro destino en países
emergentes como Rusia y agilizando la tramitación de los
visados rusos. Medidas que en 2013 dieron lugar a un
incremento del 27% de turistas de esta nacionalidad que han
visitado nuestras islas”.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Així, podríem procedir a la votació conjunta dels
dos punts?

Per tant, passam a la votació la proposició no de llei, amb la
incorporació que ha proposta in voce la Sra. Bosch. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per 13 vots a favor i 1 en contra.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8664/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció del
turisme cultural.

A continuació passam al debat de la segona Proposició no de
llei RGE núm. 8664/14 presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a promoció del turisme cultural. Per a la
defensa d’aquesta proposició no de llei té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sansó, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Davant temporades
turístiques amb els mesos d’estiu molt bons i hiverns molt
llargs, és més que necessari oferir productes turístics alternatius
en els mercats emissors, productes que faci més ganes demandar
durant els mesos que no fa tanta calor. Som davant una
proposició no de llei presentada en positiu per tal de millorar la
temporada i reduir l’estacionalitat en la que ens trobam.
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Ja sabem que el producte estrella per a les persones que ens
visiten a les Illes Balears és el sol i platja, però, per sort,
disposam de molts altres productes que ens permeten
diversificar el turisme i allargar les temporades. En aquesta
comissió ja hem dut algunes propostes de promocionar diferents
productes turístics, amb l’objectiu d’entre tots poder allargar la
temporada. Sembla però que no és prioritari per al Partit
Popular, perquè no n’han aprovada quasi cap, i tampoc no hem
vist cap actuació concreta des del Govern, quan el Pla integral
de turisme 2012-2015 estableix que la creació,
desenvolupament i gestió de productes especialitzats serà un
dels eixos fonamentals per a la creació d’una oferta variada.

Un dels encants turístics de les Illes Balears és el patrimoni
cultural del qual disposam, en especial alguns dels edificis
modernistes més emblemàtics que podem trobar de forma més
generalitzada en el centre de Palma. Fent una volta per
Mallorca, especialment per Palma, com ja he dit, podem trobar
edificis i espais amb molt d’encant, semblant als que puguem
trobar a ciutats com París o Barcelona on fa ganes contemplar
les cases i passejar pels carrers i on tenen diferents rutes per
visitar aquests edificis, ciutats que pos com a exemple perquè
saben promocionar perfectament els seus indrets. Per tant, és
d’aquestes ciutats de les quals hem de prendre mostra.

Com deim a la proposició no de llei, amb l’arribada del
modernisme a Mallorca, a principis del segle XX, s’inicia un
nou període arquitectònic de grans arquitectes com Gaspar
Bennàzar, Jaume Alenyà, Josep Alomar, etcètera, no n’indic
més perquè ja hi fa referència la proposició no de llei; aquests
arquitectes varen adoptar el modernisme com un nou projecte
avantguardista d’aquell temps i de vegades ajuntant, alternant
amb altres tendències. Per tant, aquestes persones ens varen
deixar edificis tan emblemàtics com aquest en què ens trobam
del Círculo Mallorquín, Can Corbella, Caja de Ahorros, Can
Barceló, Can Fortesa-Rei, L’Àguila, el Gran Hotel, el Forn del
Teatre, etcètera, que també no seguesc que ja estan mencionats
a la proposició no de llei.

Per tant, amb aquesta riquesa arquitectònica seria interessant
crear rutes de visita a aquests edificis emblemàtics, tal com fan,
i ja ho he comentat abans, altres ciutats com Barcelona o París,
entre d’altres, que segurament n’hi ha moltes més, només
esment les que conec en personal, i, per tant, oferir una activitat
diferent al turisme, sobretot en temporada baixa.

Aquesta proposició es refereix al modernisme, però es
podria ampliar a qualsevol altra oferta cultural de les quals
disposam com, per exemple, visites al Baluard o patis de Palma
i fins i tot ampliar-ho a l’Eixample, on hi ha també edificis
històrics com s’Escorxador, el Bar Triquet o l’edifici del Bar
Cristal, o també ampliar-ho a rutes a altres pobles, a altres
indrets de Mallorca, com pot ser a Sóller, on trobam el Banc de
Sóller, l’edifici on hi havia abans el Banc de Sóller, la Casa
Consistorial o la recent rehabilitada fa pocs anys Can Prunera.

Ara, faig un incís, perquè faig referència només Mallorca,
segurament a Menorca i a Eivissa, sobretot a Menorca, també
tenen indrets característics o rutes on es podrien desenvolupar.
No faig referència a les altres illes perquè no tenc coneixement
exacte, però també es podria ampliar a les altres.

Per tant, és una llàstima haver deixat perdre els projectes
culturals que es varen posar en marxa amb la demonitzada
ecotaxa, projectes que incloïen diferents rutes pel centre de
Palma com la que presentam, la del modernisme, o la ruta
marinera, on es feien visites a la zona de Sa Llotja i per Santa
Catalina, o també la ruta del Call Jueu i una molt interessant que
va tenir molt bona acollida que és la dels convents, on es
visitaven els convents de les Caputxines i l’església de Santa
Creu. Llàstima que no s’hagi seguit amb aquestes rutes i es
deixassin morir.

Estaria bé, per tant, consideram, que des de la Conselleria de
Turisme es posassin en marxa plans de desestacionalització
turística encaminats cap a un turisme de qualitat, que és el
turisme cultural, que, a part de gastar en els establiments on
s’allotgen o a la zona on s’allotgen, fan despeses a altres indrets
com restaurants, bars, cafeteries, també fora de la ciutat, perquè
aquest turisme no sol visitar només la ciutat com a tal, sinó que
fa visites a pobles emblemàtics de les Illes, de les altres illes.

Un exemple clar d’aquest tipus de turisme, del que s’ha
parlat en l’anterior proposició no de llei, el turisme rus, entre
molts d’altres, per suposat, que ve aquí, normalment fora de
temporada alta, i fa una despesa addicional i li agrada visitar
aquests espais emblemàtics que tenim.

Per tot això, des del Grup Parlamentari Socialista presentam
la següent proposició no de llei, el primer punt, diu: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear la Mesa estratègica de producte per
desenvolupar unes rutes culturals tal com preveu el Pla Director
Integral de Turisme”. I el segon punt: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar i a posar
en marxa una ruta, un passeig pel modernisme”. Esperam poder
tenir tanta sort com ha tengut la Sra. Bosch i sortir d’aquesta
comissió amb molt bon gust de boca pel fet d’haver aprovat
aquesta proposició no de llei tots els partits polítics.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, molt breu perquè tanmateix estam d’acord amb la
filosofia d’aquesta proposició que presenta el Grup Socialista.
Entenem que el turisme cultural és un dels pilars per apostar per
un altre model turístic, evidentment més desestacionalitzat o
desestacionalitzat i, de fet, diríem és que és, pot ser perquè
encara realment està per desenvolupar aquest pilar, i deixi’m
que no només manifesti el meu escepticisme, no tant perquè
això sigui vera i sigui tot un potencial, sinó perquè ho veig
difícil d’aplicar amb un govern que, per ventura, creu molt en
el turisme, però que li agrada poc la cultura i sobretot la nostra
cultura, que és on hi ha aquest potencial a desenvolupar, i queda
clar quan has de gestionar les dues coses, les has de posar en
comú, si negues una i només t’agrada l’altra és mal de fer, però
bé.
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Sé que la proposició no de llei té un objectiu molt específic,
que són les rutes i particularment el tema del modernisme, del
qual som fan i no m’hi estendré, ja la Sra. Sansó s’ha estès, i
evidentment el mateix que planteja respecte del modernisme es
podria plantejar en moltes altres rutes, una ruta gòtica no només
per Palma sinó pel conjunt, el Call Jueu que vostè ha esmentat,
la Mallorca musulmana, permeti’m la llicència els de la resta
d’illes que parli més de la meva illa que és la que conec; una
ruta talaiòtica, abans se m’ha retret que jo només veig allò
negatiu del Govern, li reconec també les coses positives, fa pocs
dies la directora general ens recordava que el Govern participa
en un projecte europeu, que és el CERTESS, per recuperar o per
lligar el turisme, per promocionar el turisme arqueològic. El que
sí m’agradaria és que ja que acaba aquest projecte veure
qualque resultat, qualque tríptic que informi, per exemple,
d’aquests més de 3.000 jaciments arqueològics que recordava
la directora general i que, a més, molts d’aquests estan en un
estat lamentable i que, a més, això que es fa, les rutes, servís
també per recuperar bona part d’aquest patrimoni, que no
sempre està en el millor estat de conservació.

Igualment podríem fer extensiva aquesta idea de rutes
culturals a la gastronomia, que també és part de la cultura, no és
una qüestió apart, fins i tot lligar arquitectura i gastronomia, vull
dir que hi ha moltes possibilitats en aquest camp, segurament
algunes d’aquestes ja s’exploten.

Tenim molt a oferir, i això no va per nosaltres, deixi’m que
torni a posar una reflexió filosòfica damunt la taula, quan un
surt fora té la sensació que sí és vera, fem coses d’aquestes, però
quan vas pel món i veus l’evolució de les grans ciutats totes
tenen coses bones, la nostra també, les nostres illes, però un es
passeja pels centres de les grans ciutats i tot esdevé cada vegada
més del mateix, els centres antics dominats pels grans comerços
de les grans marques i és, d’alguna manera, una deriva del
mercat. També les administracions estan per assegurar que tota
la resta, tot aquest patrimoni, no es perdi, si, a més, el podem
posar en valor i lligar-ho al turisme i a aquesta prosperitat
compartida, que vull..., ara sí que ho dit perquè la Sra. Bosch es
quedi tranquilAla, no riquesa sinó prosperitat, benvingut sigui.

Un exemple claríssim que es podrien fer moltes coses més,
i vostè ho ha esmentat en la seva intervenció, la Llotja, sí, amb
els milers de turistes de creuers que vénen i que aterren al
passeig marítim de Palma i tenim la Llotja tancada, que és un
edifici únic a tot el mediterrani, i el tenim tancat. Si lligàssim la
recuperació d’aquest edifici cultural, que evidentment també
s’hi ha de posar un límit a la capacitat de càrrega que pugui
tenir, com en els parcs naturals, que també s’han de
promocionar, però fins a un cert punt, és quasi una vergonya, si
em permeten, tenir-ho tancat. Ja sé que no és modernista, és
gòtic, però és un exemple de les moltes coses més que es
podrien fer.

En definitiva, reiterar el suport a aquesta proposició del
Grup Parlamentari Socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. Sra. Sansó, jo entenc que totes les
iniciatives que es presenten a les comissions són iniciatives
positives, no crec que ningú vengui aquí amb una iniciativa
negativa, com no entenc que la iniciativa que ha dut la meva
companya i diputada Lourdes Bosch, que ha estat una iniciativa
molt positiva, agraint el suport del Partit Socialista, no hagi
sortit per aquí, per unanimitat de tots els grups. Però bé, cadascú
que aguanti el seu ciri.

Miri, jo crec que aquesta iniciativa que vostè presenta
efectivament és positiva, però no és correcta, comet un error
d’informació, i m’estranya que cometi un error d’informació
quan és una iniciativa que presenta al registre dia 19 del 9 del
2014, jo crec que o no s’ha informat o l’han informada
malament, i, per què ho dic? I ara pas a argumentar per què.

El seu punt de la iniciativa, el punt número 1, diu: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear la Mesa
estratègica de producte per desenvolupar unes rutes culturals, tal
com preveu el Pla Director Integral de Turisme”, que és cert,
però tan cert és que ja està creat. El Grup Parlamentari Popular
no podrem donar suport a aquesta iniciativa, en el punt número
1, ja que estan creades les diferents meses estratègiques per a
cadascun dels productes. I ara la informaré per si o no ho sap o
l’han informada malament. 

Miri, la Mesa estratègica de cultura està composta per:
coordinadora i tècnics de l’àrea de producte de l’Agència de
Turisme Balear; el Departament de Cultura, Conselleria de
Cultura; Departament de Cultura, Consell Insular de Mallorca;
Fundació Destí Menorca; Fundació de Promoció Turística del
Consell Insular d’Eivissa; Promoció Turisme Formentera del
Consell Insular de Formentera; regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Palma; Fundació Palma 365; Foment de
Turisme; Federació Hotelera de Mallorca; AVIBA; Comissió de
Cultura del COGTIB; Institut d’Estudis Baleàrics; el
vicedelegat de Turisme del Bisbat de Mallorca, i la Cambra de
Comerç. La Mesa estratègica de cultura està composta per tota
aquesta gent des de finals de l’any 2011 i en ple rendiment des
de principis de l’any 2012.

Per tant, no entenc com pot dir, el dia 19 del 9 presenti una
iniciativa i insti la creació d’una mesa que ja fa més de dos anys
que ja està creada. A més, per a les meses extraordinàries de
Cultura s’han convocat també el sector art contemporani,
l’Associació de Galeristes d’Art de Palma, l’Associació de
Galeristes AIGAB, l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes
Balears, l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de
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les Illes Balears i l’Orquestra Simfònica de Balears, i també en
el sector cinema i mitjà, el Clúster Audiovisual de les Illes
Balears, l’Associació de Productes de les Illes Balears,
l’Associació de Cineastes de les Illes Balears , IB3 Televisió,
Palma Film Office i l’Associació Audiovisual de Menorca.

Crec que és una mesa molt ben composta per tota la gent
que entén de cultura i, com dic, des de principis de l’any 2012
ja hi fan feina. Per tant, que ara el Sr. Abril entenc que aquesta
gent no està... aquesta... no està fent bé la feina perquè recrimina
el tema de la Llotja, tal vegada els ho haurà de fer arribar, però
recrimina que gent experta en tema de cultura no sàpiga fer la
seva feina i exportar la cultura cap als turistes o els propis
residents.

Miri, sota el meu punt de vista, i coneixedor, crec, del tema
turístic, aquesta legislatura s’ha fet i es fa més que mai en
producte cultural i en matèria de rutes culturals. Jo no sé si
estaria... miri, el Projecte Aparador està disponible a tota la
informació relativa al producte cultural, jo no sé si està en els
grups parlamentaris de l’oposició que coneguin i vegin de
primera mà aquest aparador i veuran com està imputat dins
aquest aparador tota la informació relativa a les Illes Balears en
tema cultural.

S’han posat en marxa rutes arqueològiques mitjançant la
signatura dels convenis CERTESS, s’han signat diversos
convenis amb ajuntaments i entitats públiques que tenen com a
finalitat la colAlaboració per elaborar un pla pilot
d’implementació de ruta de turisme arqueològic, com n’ha fet
menció el Sr. Abril, dins el marc del projecte europeu
CERTESS. També, són objectes de subvencions en espècie la
creació i millora de rutes d’interès turístic vinculades als
productes del Pla Integral de Turisme de les Illes Balears; la
creació o millores de visites guiades; les actuacions,
celebracions i esdeveniments que girin al voltant de
manifestacions d’interès lúdic, cultural, social, folklòric, artístic,
religiós, gastronòmic, esportiu o sobre la naturalesa de la
mateixa que contribueixi a la creació, promoció o
comercialització turística de la destinació i que tengui una
importància especial com a atractiu per a l’impuls econòmic de
les nostres illes. 

Miri, per tot l’argumentat, i crec que ben argumentat, i
perquè ja hi fa feina des de l’any 2011 aquesta Mesa per a la
cultura, el Grup Parlamentari Popular no podrem donar suport
al seu primer punt, a no sé que vostè també, Sra. Sansó, vista la
informació que aquest diputat li ha reportat de la creació i de qui
compon aquesta taula, vulgui retirar aquest punt, i li pos entre
cometes, per incorrecte a una informació que no és correcte.

Pel que fa referència al punt número 2: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes a elaborar i posar en
marxa la ruta de passeig pel modernisme”, comentar-li, Sra.
Sansó, que existeix la ruta de modernisme com la ruta
recomanada “El modernisme a Palma”. Jo li mostr aquí un
paper, “El modernisme a Palma” està creada i la pot trobar a la
plana web, balearsculturaltour.com. 

També ha parlat vostè de Sóller, de Sóller com a punt
estratègic també de la part de modernisme, dins la mateixa
plana, i aquí li mostr, també apareix i està creat “Sóller
modernista, passeig pels edificis més emblemàtics de Sóller”
que ho pot consultar en diferents idiomes a la plana web, com
li he dit, balearsculturaltour.

Ara bé, podem instar, si li pareix bé, Sra. Sansó, a donar
impuls a les rutes creades, a impulsar i/o a mantenir la gestió de
les existents o creació de noves rutes a nivell balear, lògicament,
com per exemple, el fullet “Sóller entre tarongers” que està
traduït a diverses llengües i que conté un apartat dedicat al
modernisme a Sóller, i si vol també el pot trobar a la plana web
de l’ATB del Govern balear on veurà, “Entre naranjos, guía de
senderos de Sóller. Sóller, Mallorca”.

Jo li propòs, Sra. Sansó, si vol fer un petit recés per al
primer punt, si no li ha quedat clar que la informació és
correcta, i del segon punt mirar d’arribar a una entesa a la seva
iniciativa de no votar en contra, però sí donar l’impuls que es
mereix i seguir apostant, com fa aquest govern, per la cultura i,
com he dit abans, crec que és el Govern que més ha apostat en
els darrers anys per la cultura, a instar el Govern a continuar, a
mantenir, a gestionar, a refer noves rutes que es puguin donar a
les nostres illes i que siguin dins el marc de la cultura.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Vol fer ús de la paraula la Sra. Sansó?
Cinc minuts.

LA SRA SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sr. President, si li pareix bé i ja que veig que el Sr. Martí
vol arribar a un acord i el Sr. Abril, ja que ha donat suport a
aquesta proposició no de llei, li demanaria si podem un petit
recés per concretar els punts als quals podem arribar a un acord,
a veure si podem sortir tots contents d’aquesta comissió. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Emprin el temps que els faci falta.

EL SR. PRESIDENT:

Podem reprendre la sessió? 

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula, Sra. Sansó.
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LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sr. President, moltes gràcies. Bé, al final hem pogut
arribar a un acord. Per tant agraesc la bona voluntat del Sr.
MÉS, perdó, del diputat de MÉS el Sr. Abril -perdona, perdona,
David- i del Sr. Martí del Partit Popular.

Per tant, perquè quedi clar i consti en acta, llegiré com
quedaria la proposició no de llei. En el punt 1 diria: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar i intensificar la tasca de la Mesa estratègica
de producte per desenvolupar unes rutes culturals tal com
preveu el Pla director integral de turisme”. I el segon punt
quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a impulsar la ruta ‘Un passeig pel modernisme’
a cada una de les Illes”.

Per tant, si queda clar, el Sr. Lletrat ha pres nota i queda clar,
quedaria així la proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Així entenc que pot quedar
aprovada, amb aquest redactat que acaba de llegir la Sra. Sansó,
per assentiment. Per tant així queda.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui simplement he de
comunicar-los que traslladaré al Sr. Torres el bon clima i la
concòrdia d’aquesta sessió, i l’aixecam perquè no hi ha més
assumptes a tractar. Gràcies.
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