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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els deman si
es produeixen substitucions.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Miquel Vidal substitueix Antònia Perelló.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a María José Ribas.

Proposició no de llei RGE núm. 10330/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la defensa del
sector turístic i contra la turismefòbia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò començam l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat de la Proposició no de llei RGE núm. 10330/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la defensa
del sector turístic i contra la turismefòbia.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Jerez per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
molt breument per presentar a la consideració d’aquesta
comissió aquesta iniciativa, que no té més intenció que posar
fre a una cadena d’actes incívics, d’actes vandàlics, que tenen
un impacte certament negatiu en el nostre entorn turístic. I no
m’estendré en xifres. Som una gran potència turística, el
turisme és la nostra principal font de riquesa, i tot això vostès
ja ho saben.

L’important avui no és el que som, que també, sinó
mantenir precisament el que som, aquesta reputació que ens fa
grans a Espanya i a la resta del món, i tot això passa per fer
front a amenaces, a determinades amenaces i actes susceptibles
de convertir-se en riscs per al nostre turisme, i la turismefòbia
és un fenomen que s’ha començat a estendre més enllà de la
protesta, més enllà de la protesta raonable, si tant volen, i s’ha
convertit en una espècie de moviment de carrer que pinta parets
amb missatges ofensius, que altera l’ordre a establiments
turístics, que malbarata el mobiliari públic..., que pinta autocars
de l’EMT, i que fins i tot arriba a aferrar adhesius a cotxes de
lloguer que diuen que el conductor sobra en aquesta illa.

I tot això, com poden pensar, tots aquests actes no són actes
puntuals, actes aïllats, perquè són massa vegades que hem llegit
als diaris actes d’aquest tipus. Per tant podríem considerar que
això no es tracta d’una innocent espontaneïtat, sinó que això es
tracta d’una altra cosa, es tracta de persones que tenen aquestes
accions pensades, programades; de grups organitzats, que ho
són, i que a més els coneixem tots perquè a més ells ja fan per
ser coneguts, que és el que volen; i actes vandàlics que no
només -vostès ho saben- es reprodueixen a les Illes Balears,
sinó que s’estan estenent a distintes ciutats d’Espanya i a
distintes ciutats europees, i allà, en aquells indrets, estant

donant resposta possiblement amb més determinació que no
s’està donant a les Illes Balears. Per tant nosaltres consideram
que hem de fer això, dar resposta a aquestes accions amb
determinació, contundència, amb la mateixa que poden emprar
altres destins turístics orgullosos de ser destins turístics de
primer ordre, com el nostre.

Per tant crec que no podem mirar cap a una altra banda, no
podem tenir dubtes, sinó que crec que s’ha d’enviar un missatge
clar, un missatge clar, definitiu, concloent, determinant, que
aquí a Balears és un destí segur i és un destí amable i que aquí
a Balears aquests actes no es toleren, no s’accepten, i en aquest
sentit també m’agradaria llençar un missatge a aquells que,
totes aquestes accions, les banalitzen, perquè crec que amb això
no hi hem de jugar. I per què dic aquelles persones que
banalitzen això?, perquè no es tracta només d’uns adhesius, no
es tracta només d’un esprai a una paret, no es tracta d’això; és
tracta d’un missatge, el que donen d’exclusió, de rebuig, que té
un impacte molt important, no només en el visitant que ho veu,
sinó que té un impacte important sobre la premsa internacional
i sobre potencials turistes que ens vulguin visitar el dia de demà
o que tenguin expectatives de passar per les nostres illes una
temporada. 

Basta veure la portada -si no ho han fet els recoman que ho
facin- la portada del diari The Sun el dia 27 de setembre; em
diran que no, The Sun és un diari sensacionalista; jo no els
llevaré la raó, si vostès em diuen això, però jo els diré que The
Sun és un dels diaris més llegits en llengua anglesa, i això és
l’important, l’impacte que té aquesta portada en moltíssimes
persones de parla anglesa, que precisament són els principals
turistes de les nostres illes. Deia aquella portada: “Adiós”; deia:
“Fin de una etapa después de que cientos de arrogantes
mallorquines pidan a los touroperadores que se vayan de las
islas”; això deia la portada de The Sun!, i això és conseqüència
del que els acab de dir i és conseqüència també que es
concentrin, amb tot el dret que tenen, que no els el llevaré,
3.000 persones per demanar el que demanaven, i entre altres
coses llençant el missatge que aquí certament sobren persones.
Per tant, sobre això hem de reflexionar.

I aquest impacte no només..., o aquesta sensació ja no
només està sobre la premsa internacional, que sí; ja està fins i
tot qüestionat el nostre destí en aquest sentit en l’àmbit
nacional. Per què dic això?, perquè m’han cridat certament
l’atenció unes declaracions de la consellera de
Desenvolupament Econòmic i Competitivitat del Govern basc,
Arantxa Tapia; allí tenen també aquest fenomen, tenen també
aquest problema, clar que sí, i es defensen, com no podia ser
d’altra manera, però què diu aquesta senyora quan es defensa?
“No se preocupen, que Euskadi no es Cataluña ni tampoco
Baleares”. Home!, home!, aquesta senyora què es pensa que és
Balears!, i això ho ha dit aquesta senyora, i aquesta és la
sensació que estam dant a la resta de persones.

Per tant, i acab amb això, confii que aquesta proposició no
de llei acabi aprovant-se, i si no ho és intentaré obrir-me a
qualsevol tipus de transacció a fi que aconseguim tenir un
missatge concloent i determinant sobre aquesta qüestió, i per
tant no m’estendré més. Simplement els diré que en el primer
punt el que demanam és condemnar les accions violentes i
vandàliques, crec que tothom hi estarem d’acord. En segon
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lloc, que el que és una acció violenta i el que és una acció
vandàlica es persegueixi, com no pot ser d’una altra manera; i,
en tercer lloc, el que deman són mesures, campanyes, si tant
volen, per seguir protegint el nostre destí i llençar el missatge
que som un destí amable i respectuós amb qui ens visita.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies a vostè, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, ja en el torn de fixació de posicions, té la paraula
el Sr. Aguilera, per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Sr. Jerez,
he de respirar profundament per intentar tranquil·litzar-me per
intentar ara que tot el que li vull dir s’escolti perfectament.

Si realment el Partit Popular es preocupa que quatre
persones tirin confeti i aferrin adhesius, com molt bé vostè ha
comentat, aquesta és la preocupació del turisme per part del
Partit Popular, em sembla que anem bé. Però, clar, jo sobretot,
i segurament em posaré nerviós perquè estam vivint dies molt
complicats a Catalunya i a Espanya i, clar, que utilitzin -i a la
seva proposició no de llei surt- “amb contundència”, home,
clar, la contundència, com hem vist aquests dies, el diumenge
concretament a Catalunya, on les forces de seguretat, amb gent
pacífica, utilitzant la força i, segons les forces de seguretat, tot
va sortir perfectament, no hi va haver res. Si ens sembla que
aquesta és la contundència que vol vostè, des del Partit
Popular, des del seu govern, sincerament des de Podem no
podem més que rebutjar tot això. A més a més no han
condemnat tot el que va passar. 

Però bé, un dia més, avui, porten una paraula, i quantes
fòbies té el Partit Popular? Idò, bé, tenim turismefòbia,
hispanofòbia, homofòbia, xenofòbia, balearofòbia i començaré
a intentar explicar aquestes qüestions i, bé, com toca avui
turismefòbia idò intentaré... només he fet un recull d’alguns
titulars o paraules directament que diferents portaveus,
concretament del Partit Popular, han fet respecte d’això. 

Sembla ser que aquest estiu el Partit Popular no ha tengut
un altre tema que posar damunt de la taula la turismefòbia i
sincerament aquesta comissió, les persones que seguim
diàriament el turisme hem vist com tots els mitjans de
comunicació, siguin locals, siguin nacionals, ràdio, televisió o
premsa, cada dia sortien desenes de notícies, articles, opinions
parlant d’aquest concepte de turismefòbia. El que nosaltres
venim ja denunciant, concretament des de Podem, és la
“turistificació” i els seus efectes negatius. 

Si vostè diu que això és una mala imatge, que quatre
persones organitzades puntualment en una acció tirant confetis,
aferrant adhesius, que això s’ha de perseguir contundentment,
idò, tal vegada hauríem de perseguir contundentment tot el que
aquests dies també hem llegit a la premsa sobre el tema del Sr.
Cursach, tot el tema de la policia local, tot el tema de la
Direcció General de Turisme, etc. Però bé, si aquesta és la
preocupació del Partit Popular no la compartim. 

En aquest sentit, què dir? Idò, llegeix textualment paraules
de portaveus i titulars: “el Partit Popular achaca la
turismofobia a la xenofobia y a la incompetencia de algunos
gobiernos”, de veritat això no és ficar més foc... més llenya al
foc? De veritat. Atenció, Sr. Hernando, “atentar contra el
turismo no solo es un disparate y una aberración sino un delito
que hay que perseguir contundentemente”, clar que sí. “El
Partit Popular acusa a Colau de ser bombera pirómana con la
turismofobia”, això ho diu el portaveu del Partit Popular del
Parlament el Sr. Alejandro Fernández.

També hem vist com la setmana passada a l’illa d’Eivissa,
que tenim una kale borroka brutal i varen aparèixer quatre
pintades, literalment, quatre en la nostra ciutat, a Vila
concretament, el Partit Popular va presentar al Consell també
una moció en aquest sentit. Atenció!, quatre pintades a Eivissa
i parlam de turismefòbia? De veritat? Però bé, d’això ja s’han
encarregat de difondre aquest missatge per tota Espanya. “El
PP acusa a la izquierda de incentivar la turismofobia”.

De veritat ens sembla que segurament la resta de portaveus
que em precediran diran que nosaltres no hem incentivat
aquesta qüestió, hem passat per damunt del tema. Però bé, si
donam una mala imatge d’Espanya i de Catalunya, idò res, ja
he comentat alguns elements del Sr. Rodríguez, del Sr. Gijón
que aquests dies, idò, caso Cursach entre altres qüestions. No
he de dir res més, ja estam farts d’aquesta qüestió. 

Sr. Maillo, atenció!, “no podemos permitir que estos
niñatos descerebrados y malcriados, que es lo que son,
planteen un ataque permanente contra el turismo”, també em
sembla que un dirigent del seu partit donant aquest missatge...
molt bé, en fi. Podria continuar, Sr. Jerez, però estic molt
cansat, però sobretot en aquests dies que estam molt, molt
compungits i molt tristos, entre altres qüestions. 

Hispanofòbia. Fa una setmana es varen dedicar a treure un
hastag a Twitter on apareixia la paraula “hispanofòbia”. Això
és el que incentiva o el que posa grups organitzats, com en
aquest cas el Partit Popular, a encoratjar les xarxes perquè
diguin barbaritats, però bé, aquí no hi ha campanyes
programades.

Homofòbia. “La Ley LGTBI de Podemos echa a andar en
el Congreso con la abstención del Partido Popular”. Està clar
que determinats temes i ja ho hem viscut aquí a les Illes Balears
i no ho he volgut personalitzar, però és obvi que aquesta
qüestió ha atret durant molt de temps.

Xenofòbia. El Sr. Albiol que aquests dies està donant tot un
exemple de motivació a determinats col·lectius, amb tot el meu
respecte. L’eslògan que va utilitzar en el seu moment,
“Limpiando Badalona”, limpiando Badalona. En fi. 

Balearofòbia. “Podemos dice que no apoyarán unos
presupuestos generales del Estado llenos de balearofobia”.
Quantes vegades hem presentat, Sr. Jerez, esmenes per intentar
demanar més pressuposts generals, més inversió, etc., el tema
del REB, el tema de la tarifa plana, punts suspensius. Idò bé, si
el seu partit no té balearofòbia respecte de nosaltres, idò, molt
bé. 
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Mentrestant, què està passant al país? Bé, idò, tenim un
deute públic que arriba a l’1,3 bilions d’euros, i d’això no es
parla perquè ja no interessa; no parlen dels refugiats, Espanya
ha recollit més d’un 10% de tot el seu compromís; no parlen de
consens, d’ajudar a la resta. Important, no?, senyor, com ja en
el Ple vàrem comentar també, el Sr. Rajoy ha anat, entre altres
qüestions, a Estats Units a comprar F-35, en fi, 3.000, 4.000,
5.000, 6.000 milions, finalment no sabem quina quantitat. Amb
aquests milers de milions d’euros no podem solucionar
qüestions més importants a Espanya? No, però és obvi que no
interessa. 

També la contundència que està utilitzant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, si em permet, el crit al tema de la qüestió.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, sí, ja estic acabant, però... només la contundència l’ha
aplicat també el Partit Popular en aquest dies com milers de
persones han sortit al carrer per rebutjar la construcció d’un
mur que separarà...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, el crit al tema de la proposició no de llei. Tot
això que havia de dir de la proposició no de llei el temps és seu,
(...) minuts. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Ja està. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Com vulgui. Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de
deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Si al Sr. Jerez li preocupa el que surt a
la premsa internacional esper, esper pel seu bé que no miràs la
premsa internacional el 2 d’octubre perquè la seva
“espanyolitat” podria ser que quedàs certament tocada. 

Evidentment, nosaltres consideram que qualsevol acció
violenta o qualsevol acte vandàlic ha de ser... és condemnable
i ha de ser condemnat. Per cert, aprofit per condemnar els actes
vandàlics feixistes que s’han produït aquest vespre al cementiri
de Montuïri on es du a terme una actuació per a la recuperació
de la memòria històrica. 

Però vostè mescla aquí, acció violenta, actes vandàlics i
manifestacions fòbiques. Clar, jo no sé que entén el Partit
Popular per manifestacions fòbiques contra els interessos
turístics de les Illes Balears, perquè nosaltres tenim la
impressió que el Partit Popular vol condemnar l’opinió i que
massa vegades confon accions... gamberrades o accions
vandàliques, evidentment condemnables, les confon després i

les mescla amb discursos crítics amb el turisme o amb el model
turístic. Per tant, nosaltres no podem estar d’acord, nosaltres
creiem que el Partit Popular s’excedeix i vol condemnar fins i
tot l’opinió i nosaltres creiem que l’opinió no la podem
condemnar. 

D’altra banda, en el segon punt, insta la Conselleria
d’Innovació i Turisme a fer unes coses que de cap manera li
pertoquen. Si el Sr. Jerez considera que la resposta davant actes
vandàlics o d’accions violentes ha estat tèbia, idò, ha d’anar a
demanar explicacions a la Delegació del Govern, que és qui ha
d’actuar aquests casos; és a dir, la Conselleria d’Innovació i
Turisme no té cap feina de perseguir actes vandàlics ni accions
violentes. Evidentment, si es produeix un acte vandàlic contra
una empresa idò serà l’empresa que denunciarà, si es produeix
contra mobiliari públic idò serà l’ajuntament propietari
d’aquest mobiliari públic qui ha de prendre les mesures
concretes i, en tot cas, el responsable de la seguretat és, de
moment, Delegació de Govern i per tant són ells que hauran
d’actuar. 

El Sr. Jerez, però, sembla que vol donar a entendre que
existeix un bé jurídic aquí a protegir, contra qualsevol opinió
contrària, que és la imatge turística i per tant, fins i tot
s’intueix, es dóna a entendre que fins i tot s’han de perseguir
opinions.

I nosaltres creiem que aquí el problema de base, vull dir,
evidentment hi ha hagut actuacions que nosaltres condemnam,
però el problema de base que creiem que no s’afronta és que...
hi ha un problema amb el model turístic, i això és una cosa que
el Partit Popular vol evitar parlar-ne, i nosaltres creiem que en
aquestes qüestions, en la suposada turismefòbia, és més efectiu
un conveni com el que es va signar dins l’hostaleria que
contribueix a redistribuir la riquesa generada pel turisme que no
aquestes actuacions que ens proposen de campanyes i històries
per quatre accions aïllades que s’han produït i que l’únic que
fan amb la seva proposició és encara donar-hi més rellevància.

Nosaltres creiem que actuacions polítiques com... com la
regulació del lloguer turístic, mesures com l’impost turístic i
altres mesures que hem de realitzar per tenir un model turístic
més sostenible, que redistribueixi més la riquesa, creim que són
les mesures que realment faran que el turisme sigui més ben
vist, més ben acceptat i... disminueixi aquestes manifestacions
que poden ser, algunes que s’excedeixen i poden ser actes
vandàlics, però crec que són fets aïllats, però òbviament també
aquelles manifestacions crítiques amb el turisme que són
totalment respectables.

Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta
perquè creiem que no aporta res.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià, per un temps de deu
minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
El Pi el primer que fem és demanar la votació separada
d’aquesta proposició no de llei, perquè entenem que no podem
votar en el mateix sentit tots els seus punts.

En principi la nostra voluntat és donar suport al punt primer
i al punt tercer de la proposició no de llei. Per què? Perquè
compartim la preocupació del grup proposant, és evident que
hi ha accions violentes, actes vandàlics, amb intimidació a les
persones en contra del turisme i que a un país eminentment
turístic això ens hauria de generar una certa preocupació, i
nosaltres, com que compartim aquesta preocupació i compartim
que no podem estar al costat dels que fan accions violentes,
actes vandàlics i intimiden les persones evidentment a tot el que
vagi en aquest sentit, li donarem suport.

El segon punt, el Sr. Jerez.., és clar, al segon punt estam
bastant d’acord amb el que ha dit el portaveu de Més per
Mallorca. Efectivament, si hi ha d’haver una actuació judicial
qui ha d’impulsar l’actuació judicial serà la Fiscalia, seran els
òrgans competents, no... o serà la Delegació del Govern o serà
la policia, no serà la Conselleria de Turisme.

No estic d’acord amb el Sr. Reus en el sentit que no tengui
res a fer la Conselleria de Turisme. Em sembla que
efectivament pot actuar davant actes vandàlics. Per què?
Perquè en general pensam que la política també té una part de
pedagogia i que els discursos polítics calmen o encenen la
societat i això és així. Per tant, està bé que la conselleria actuï,
però no -diguem- dins l’àmbit pròpiament judicial on estic
d’acord amb el Sr. Reus, que això correspon a altres òrgans,
Delegació de Govern i policia sobretot, també Fiscalia.

Per tant, nosaltres no podem donar suport a aquest punt
segon i el que faríem és abstenir-nos.

És cert que davall això hi ha una certa discussió o un cert
debat sobre el model turístic, bé, benvinguda sigui aquesta
discussió sempre que sigui educada i es faci en el context del
respecte de drets i llibertats de tothom. Ara, si això es fa ja
superant aquests drets i llibertats i es fa d’una manera violenta,
evidentment no és acceptable.

I quan deia que la política és pedagogia, és clar, aquí, en
aquesta cambra i en aquesta societat hi ha molta gent que es
dedica a donar una imatge de l’empresari turístic que seria
aquesta, no?: explotadors laborals, defraudadors fiscals,
destructors territorials, això és la imatge que alguns es
dediquen a pregonar de determinats empresaris turístics, i és
evident que això no fa gens de bé al turisme i és evident que si
a més ho fa gent que dóna suport al Govern el que haurien de
fer és enviar els inspector laborals o els inspectors fiscals o...
els que hagin de controlar l’urbanisme corresponent, però és
clar..., si no el que fem és criminalitzar un poc la principal
activitat econòmica de les Illes Balears i nosaltres lògicament
mai no estarem d’acord a criminalitzar la principal activitat
econòmica de les Illes Balears.

Per tant, nosaltres entenem la preocupació i el que impulsa
aquesta iniciativa per part del Partit Popular, compartim

aquesta preocupació i simplement no estaríem d’acord amb la
concreció d’aquesta preocupació en el punt segon, perquè
consideram que no ha estat prou encertat assenyalant la
Conselleria de Turisme com a responsable d’actuar
judicialment o administrativament davant aquestes situacions
de violència o d’actes vandàlics.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, crec que vostè ens
ha donat la clau per al seu futur professional, vostè podria ser
el corresponsal de The Sun a Mallorca perquè, escolti, res
millor per a la seva praxi política que un mitjà sensacionalista,
que és amplificar qualsevol detall de la vida pública per
convertir-ho en un gravíssim problema. Crec que vostè està fent
el mateix que el The Sun, perquè, és clar, vostè quan ha fet la
seva presentació ha dit: “més enllà de la protesta raonable”, jo
he pensat que començaria a llistar les set plagues d’Egipte,
parla de pintar parets, alterar l’ordre, pintar autocars, diu, fins
i tot... llavors ha fet un silenci escènic, diu: “aferrar adhesius als
cotxes”, bé.

Aleshores, a veure, coses totes que jo condemno però que
formen part de la protesta social indiferenciada o del
gamberrisme indiferenciat; és a dir, no són en absolut fenòmens
de protesta social que siguin exclusius del turisme i que
segurament els ajuntaments de les nostres illes tenen despeses
per mobiliari urbà i per pintades i per coses d’aquest tipus que
no tenen res a veure amb la turismefòbia cent vegades més
elevades que les que puguin tenir a veure amb la turismefòbia.

Per tant, veig que amb aquest punt el seu discurs és força
demagògic perquè volen amplificar una realitat que crec que no
té aquesta rellevància ni aquesta gravetat per molt que
evidentment la puguem lamentar igual que lamentem qualsevol
tipus de gamberrisme que es produeixi als nostres municipis.

Jo veig aquí una incipient manifestació d’una política que
és molt típica del seu partit que és la política de l’enemic
públic, que és cercar un boc emissari, un chivo expiatorio que
diuen en castellà, que serveixi per justificar-ho tot i encara ens
recordem dels anys... de fet, encara cueja, els anys en què tot el
que no els agradava ho relacionaven amb el terrorisme basc,
qualsevol manifestació política, qualsevol dissensió que hi
havia la relacionaven amb el terrorisme basc, això vostès... és
una (...) que la fan servir, la va fer servir per exemple el
president Bauzá... de crear conflicte, és a dir, és la creació de
conflicte, amplificar el conflicte, inocular la por perquè vostès
saben que això compacta el seu electorat i el reté i és el que va
fer... i és el que han fet diverses vegades, per sort a vegades
s’equivoquen en el càlcul, com es varen equivocar aquí a les
Illes Balears, però l’ús del conflicte com a arma política està
totalment documentat i vostès..., no sé si vostè n’és conscient,
però estic convençut que els estrategs del seu partit aquest tema

 



532 TURISME / Núm. 40 / 5 d'octubre de 2017 

el tenen molt clar i nosaltres no pensem donar-los el més
mínim... la més mínima facilitat perquè converteixin tot el tema
aquest de l’anomenada turismefòbia en una manifestació més
d’aquesta política de l’enemic públic.

Vostès volen criminalitzar el moviment ecologista, el
moviment de defensa del territori, la gent que molt
legítimament està a favor d’un decreixement turístic, els partits
d’esquerres amb el seu discurs habitual... l’anterior portaveu
del seu grup en matèria turística, el Sr. Gijón: “a ustedes no les
gusta el turismo”, sempre “a ustedes no les gusta el turismo”,
la cançoneta aquesta i bé, a mi em sembla una praxis política
condemnable, evidentment no hi estem d’acord i evidentment,
com els deia, no els donarem cap facilitat perquè intentin situar
aquest tipus de debat en el debat públic de les Balears.

I jo sincerament, ja ho vaig dir em sembla que fa 15 dies,
em sembla que en aquesta mateixa comissió, l’única
turismefòbia institucional que he vist darrerament en el
Parlament l’han protagonitzada vostès. Criticaven el rescat del
túnel de Sóller, perquè només afavoria els turistes, això
literalment, estaven en contra del rescat del túnel de Sóller
perquè només afavoria el turisme. Estan en contra de l’Aerotib
perquè només afavoreix els turistes. Aleshores, escoltin, a mi
em sembla molt més turismefòbic això que un grup
d’energúmens que pintin una paret, sincerament, o que vagin a
tirar confeti a la sala d’un restaurant, perquè això són accions
que s’acaben elles mateixes i en canvi segons quines
manifestacions polítiques, o segons quina instrumentalització
política, o segons quin cinisme polític pot ser molt més greu.

Jo ja li he anunciat que votaré en contra, o si no ja ho haurà
deduït, perquè li he dit que no donarem cap mena de facilitat,
votarem en contra perquè estem en contra de què s’instal·li
aquest missatge. Per a nosaltres vostès estan intentant inflar de
forma totalment artificial la problemàtica de la turismefòbia,
perquè forma part d’una estratègia que vostès utilitzen moltes
vegades. I com que no vull donar ni el més mínim peu a
aquesta campanya d’inflar la turismefòbia, no votaré ni tan sols
a favor del primer punt, en el que podria estar-hi fins a cert
punt d’acord, perquè evidentment condemnem qualsevol acte
vandàlic. Però quan vostès també parlen dels interessos turístics
de les Illes Balears, escoltin, jo xec en blanc no els en donaré
cap, jo interessos turístics de les Balears n’hi ha alguns que em
semblen totalment protegibles i n’hi ha alguns que sincerament
no sé de què em parla d’interessos turístics de les Balears.
Perquè si en ares de defensar qualsevol interès turístic de
Balears hem d’activar tota la maquinària de la comunitat
autònoma per lluitar contra aquestes expressions, doncs tal
vegada resultarà que donam suport a defensar uns interessos
que nosaltres no compartim.

Jo crec que, com fan també vostès amb els temes que no els
interessen, vostès els temes que diuen “això no s’ha de
regular”, s’ha de fer foment. La llengua catalana, això no s’ha
de regular, no s’ha de prohibir res, foment, s’ha d’afavorir.
Però escolti’m això, apliquin la mateixa política i oblidi’ns
d’aquests tics reactius i anem als propositius i afavoreixin i
donin suport a les polítiques que intenten promoure un altre
turisme i que de forma totalment legítima i de forma totalment
coherent, són crítiques en segons quines manifestacions
turístiques i en segons quines activitats turístiques i en segons

quines manifestacions del negoci turístic que no aporta cap bé
en aquestes illes i això s’ha de dir així de clar. 

Llavors vostès, ens volen fer passar bou per bèstia grossa,
posar-ho tot en el mateix sac i que signem un xec en blanc en
contra de tot allò que posi en risc els interessos turístiques de
les Illes Balears. Doncs hi ha alguns interessos turístics que
efectivament no hi estam d’acord i per tant, tot i que
evidentment estic d’acord amb el Sr. Melià, la major part de
l’activitat turística és mereixedora de foment i de protecció,
això tampoc no ens ha de portar a signar un xec en blanc.

Perquè a més a més és una evident una cosa i és que
l’activitat turística descontrolada, igual que qualsevol activitat
econòmica descontrolada, igual que la indústria descontrolada,
genera molèsties. A què ningú vol una indústria al costat de
casa seva? Hi ha polígons industrials perquè l’activitat es faci
allà on toca. Doncs en l’activitat turística s’ha de fer igual, s’ha
de regular, s’ha de gestionar de manera que pugui coexistir
pacíficament l’activitat turística amb les altres activitats i
l’activitat residencial.

Aleshores a mi m’agradaria que enlloc de ser tan reactius,
enlloc de treure la mà dura que a vostè els agrada tant, allò de
treure la porra que tant els agrada, potser que ens poséssim
seriosament a treballar per un model turístic que faci que els
que tenen ara motius per queixar-se del turisme, deixin de tenir-
los.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Mixt té la paraula la
Sra. Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, yo después de escuchar a
mis predecesores, no me queda nada más que posicionarme que
para mi los límites de la defensa de opinión está también en los
derechos que tienen los demás. Entonces por supuesto que mi
total condena a todo acto vandálico que se escude en libertad
de expresión o libertad de opinión, pero que a la libertad de
opinión la hay que respetar y la manifestación de estas
opiniones diversas y que están en contra de la saturación de
turismo que están sufriendo nuestras islas, pues que deben ser
permitidas, siempre que sean de una forma pacífica y dentro de
los límites que marca la ley.

El hecho de estas campañas radicales que aparecieron y las
pintadas de no al turismo, que aparecieron especialmente por
la parte de Cort, que es una zona en la que yo me muevo y que
pude ver, desde luego entiendo que no favorecen para nada al
turismo y que hay que de alguna forma contrarestarlas. Pero de
ahí a magnificar el tema y dar el tema de una campaña desde
aquí, desde el Parlamento, yo pienso que no va a ayudar, sino
dar más importancia a estas manifestaciones, que espero que
hayan sido puntuales y que no lleven a más...

Poco más tengo que añadir de lo que se ha comentado en el
debate. Me choca mucho a veces el que se ve en un lado y en
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el otro no se ve, por ejemplo cuando he escuchado que desde
la Mesa del Parlamento se pretende que la persona que actuó
incorrectamente en el pleno el pasado martes, pues que se le
impida manifestarse delante del Parlamento, aunque tenga
permisos de la Delegación del Gobierno y demás, pues también
me parece un poco incoherente, sobre todo con los portavoces
que han apoyado esta decisión. Entonces, una vez más no dejo
de sorprenderme de que en unos sitios se defiende un tema y en
otros se defiende lo contrario, según le va a uno el interés.

Pero desde luego en contra total de la violencia, a favor de
que los ciudadanos puedan expresar su opinión y su
disconformidad con las diferentes políticas que se puedan estar
llevando de los diferentes temas. Y, Sr. Jerez, si permite la
votación separada, yo votaré a favor del punto 3 y me abstendré
en los dos primeros puntos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Presidenta. Per endavant que quedi clar que el
Grup Socialista condemna qualsevol acte vandàlic, qualsevol
manifestació fòbica que no sigui autoritzada de qualsevol
qüestió, ja sigui per accions contra el turisme, per accions
contra idees diferents, pensaments diferents, comportaments
sexuals diferents, religions distintes, qualsevol acte que
signifiqui violència física o verbal o intel·lectual contra qui
opina de manera diferent.

A partir d’aquí, jo tinc la sensació de què fins i tot el Sr.
Jerez pensa que el que ha redactat la proposició no de llei n’ha
fet un gra massa. Vull dir, llegeixes la proposició no de llei i
(...) del Sr. Jerez, que sol ser prou efusiu sempre en les seves
intervencions i ha estat en un to molt moderat, pensam que hi
ha algunes coses que més tost n’ha fet un gra massa, no?

En tot cas, si hi ha actuacions vandàliques, si hi ha actes
contra la propietat pública o contra béns privats, qui ha d’actuar
en tot moment és qui en té la competència, la Delegació del
Govern, policies locals. I en tot cas si són manifestacions que
s’hagin efectuat d’una manera organitzada, se suposa que
disposen de l’autorització governamental preceptiva i que
correspon a la Sra. Maria Salom, ja sé que el Partit Popular té
molt poca fe en l’actuació i capacitat de la Sra. Salom, però per
alguna cosa hi és, sinó que li demanin al Sr. Rajoy que la
barati, ell l’autoritza.

Manifestacions que poden ferir la sensibilitat dels turistes
n’hi ha moltes i el Govern fins i tot ha dit que ho comprenia i
la Sra. Salom l’ha autoritzada, per exemple la manifestació que
es va celebrar fa pocs dies en plena temporada alta turística a
Palma, defensant, cosa que els turistes, la immensa majoria dels
turistes que ens visiten troben molt malament defensar que es
pugui seguir fent toros, defensar que es pugui caçar amb
escopeta, amb animals que estan dins una gàbia, ell (...) lliure.
Tot açò pot ferir les sensibilitats de la immensa majoria de

turistes a les nostres illes i ningú no ha alçat una cella, perquè,
clar, com que anava contra el Govern de les Illes Balears, idò
ja anava bé. No molesta els turistes, açò, els tractors enmig dels
carrers no molesten els turistes, es veu que no. Però en tot cas
el Govern va respectar aquesta manifestació i és legítima i per
tant res a dir per la nostra part.

Sí que estic d’acord amb el Sr. Jerez d’una manera molt
clara en el fet que hem de reflexionar; ho ha dit un parell de
vegades, hem de reflexionar, i crec que hem de reflexionar
sobretot sobre la proporcionalitat de les mesures a emprendre;
és a dir, quan hi ha un acte hi ha d’haver una proporcionalitat
sempre en la resposta, i crec que la proposició no de llei en fa
un gra massa, ja ho he dit, i no mesura aquesta proporcionalitat.
Últimament el Partit Popular està molt desmesurat en les seves
accions i en les seves amenaces i tot, que també haurien de
condemnar, que les condemnam. “Tú a lo tuyo, Mariano, que
de Francina ya nos encargamos nosotros”; si açò no és una
amenaça no sé què deu ser.

Però en tot cas hem de reflexionar sobre on són, perquè
aquestes reaccions de turismefòbia tenen alguna causa, tenen
alguna causa, i jo em vull fer pesat però ja en els anys seixanta
hi havia teòrics que advertien d’aquest problema al sud de
França, un tal Christaller, i també a Estats Units un tal
Stansfield. L’any 1970 mister Plog va dir que els destins
contenen al seu si les llavors de la seva autodestrucció, l’any 70
ja advertia d’aquests problemes. I l’any 1975 Richard Doxey va
inventar una cosa que es diu “irridex”, que es diu “índex
d’irritació dels destins”, que els destins turístics passen per cinc
estadis: d’eufòria, quan comença a venir gent va bé; apatia, és
una cosa que va tirant; saturació, on vivim ara; i antagonisme,
que és el que en algun moment ha començat a passar aquest
estiu. I fins i tot Butler, un altre... no Manolo Butler sinó
Richard Butler, que és un teòric també del turisme, també
marcava cinc estadis per als destins turístics, dels quals en
aquest moment estam en el d’estancament i declivi; després de
la consolidació, que és quan comença la saturació, estancament
i declivi, i el declivi es pot superar, el declivi es pot superar si
hi ha una revisió del model. Açò ho diu el Sr. Richard Butler,
ho va dir a Canàries fa molt poc; si vol el poden convidar i que
els ho expliqui, encara és viu aquest senyor, i en aquest moment
o canviam el model turístic o anam al declivi, i com que és la
primera indústria i estic molt d’acord amb l’exposició de
motius que l’hem de preservar pel seu valor econòmic que té,
o canviam el model, o anem cap al declivi i açò és el que no
podem permetre, i açò significa que hem d’actuar a l’arrel del
problema. 

La turismefòbia és la conseqüència, però l’arrel del
problema és que tenim una saturació. En aquests moments, si
han vist vostès els mitjans d’aquest estiu: “isla insostenible”,
“dos de cada tres baleares apuesta por limitar la llegada de
turistas”, “crece la percepción de que la llegada de turistas
(...) excesiva”, i mirin què diuen aquí: “Ecologistas, hoteleros
y políticos -ecologista, hoteleros y políticos- coinciden: el
modelo no es sostenible”, i en aquest sentit açò és el que està
generant aquest germen, aquesta llavor de la turismefòbia que
està començant. Evidentment no és tan greu com diu el Sr.
Jerez, sortosament no és tan greu; sí és cert que hi ha actes
vandàlics, hi ha hagut manifestacions que nosaltres
condemnam, però evidentment no són actes tan greus com el
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Sr. Jerez ens vol fer vestir aquí per justificar (...), però canviam
de model turístic o podem caure en el que Butler i Doxey i
altres teòrics avisen i que ha passat a molts de destins, és a dir,
que han anat al declivi i la mort com a destí, superats per altres
destins que han fet les coses millor.

I aquí hi ha l’arrel de la turismefòbia, i la turismefòbia,
evidentment tots aquests grups que han fet accions vandàliques,
que han fet manifestacions fòbiques, crec que han de ser
pedagògicament convençuts que evidentment s’estan
equivocant, però el que hi ha també darrere la turismefòbia és
el rebuig per part d’alguns que canviï aquest model turístic i qui
pren les decisions sobre el model turístic a les Illes Balears, i
açò és molt més important, perquè hi ha gent que està intentant
evitar de qualsevol manera que canviï el model turístic i que
canviï el que pren les decisions sobre aquest model a les Illes
Balears, perquè se’ls està anant de les seves mans que durant
molts d’anys han tingut aquest model turístic en les seves mans.

I hi ha maneres de corregir-ho, i com deia, crec, el Sr. Reus,
el conveni d’hostaleria de l’altre dia és una via molt important
per aconseguir superar aquesta situació, perquè evidentment
treballadors més ben pagats, treballadors que fan feina amb
molta més qualitat, responent molt més al servei que han de
prestar als nostres turistes, i açò és un avanç molt important, i
els empresaris, la majoria, ho han entès, a la fi ho han entès, i
han començat a reaccionar.

Però en tot cas condemnem totes les accions vandàliques,
totes sense excepció, qualsevol, condemnam totes les
amenaces, fins i tot les proferides en mítings polítics, i facem
feina perquè aquest model polític es prengui seriosament en
aquest país, prenguem d’una manera consensuada de tots els
agents, no només una part dels agents, perquè quan parlam
d’empreses, empreses és tothom, els empresaris i els
treballadors, els treballadors formen part de l’empresa, són
empresa, i evidentment l’administració pública, perquè sobre
el turisme, que és la nostra primera indústria, sens dubte, hi ha
molta gent que hi té a dir, fins i tot gent que hi viu d’una
manera indirecta: els nostres recursos naturals, la sostenibilitat
del nostre model econòmic, la sostenibilitat del nostre paisatge,
la sostenibilitat de la nostra manera de viure i de conviure (...)
depenen que encertem en la redefinició del nostre model
turístic i d’un canvi de model productiu a les Illes Balears. Si
no és així anam al que Doxey deia que era el declivi, que era el
final d’un model, i el final del model per a les Illes Balears si
és traumàtic ens pot dur a la ruïna, i per tant molt més que
preocupar-nos dels actes vandàlics, que condemnam i ens
preocupen, no dic que no ens preocupin, la solució passa per
obrir un debat seriós i obrir una via de consens per aconseguir
canviar aquest model productiu, i els garantesc que s’acabarà
la turismefòbia, s’acabarà de cop si som capaços d’integrar en
un debat viu i condret a tots els que tenen a dir sobre la realitat
turística i no turística de les nostres illes.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Per contradiccions té la paraula
el Sr. Jerez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Aguilera, ha dit vostè que no volia posar-se nerviós; no es
posi nerviós, perquè quan vostè es posa nerviós acaba sortint a
televisions d’àmbit nacional i es fa vostè viral a les xarxes
socials; supòs que vostè sap perfectament del que li parl. Per
tant no es posi nerviós, no es bo per a la seva salut, no és bo
que es posi vostè nerviós per a aquest parlament, i tampoc no
és bo que es posi vostè nerviós per la política en general i la
nostra reputació. És un consell que li don, com les llenties,
agafi-les o rebutgi-les, tant em fa, però no es posi nerviós.

A excepció del Grup Parlamentari Podem, òbviament agrair
el to de la resta de grups parlamentaris, acceptar tots i cadascun
dels matisos que han fet damunt la nostra iniciativa
parlamentària i agrair especialment a tots aquells... ens han
donat suport a algun punt encara que sigui de forma parcial i
també amb una consideració entorn al punt que accepten.

En relació amb el que ha dit el Sr. Reus, miri, m’agradaria
matisar-lo i ho he matisat en la meva intervenció, no es tracta
d’intentar que qualsevol tipus de manifestació entorn a models
turístics sigui silenciada a través de la nostra proposta, ja ho he
dit, he dit que això ha anat més enllà de la protesta i quan se
superen determinats límits i quan se superen determinades
barreres que acaben en actes vandàlics crec que efectivament
ha d’actuar, però no interpreti de la nostra proposició no de llei
que volem silenciar la veu de ningú més enllà de la nostra
voluntat.

En relació amb el que ha comentat el Sr. Castells, no es
tracta d’assenyalar l’enemic, encara que tothom sàpiga qui és
l’enemic, qui ha darrere de l’enemic i què és el que proposa
l’enemic, aquí del que es tracta és simplement d’anar en contra
d’un missatge, d’un missatge que pot acabar convertint-se en
una veritable amenaça, en un potencial risc, res més que això,
però si vostès ni tan sols accepten això, idò no sé -i permeti’m
que els ho digui- on se situen vostès.

Crec que la nostra proposició no de llei és absolutament
inofensiva i la nostra intervenció ha estat especialment
moderada en aquest sentit i si algú -si algú- ha donar radicalitat
a aquest debat no hem estat nosaltres. Si algú ha donat
radicalitat a aquest debat no és imputable al Grup Parlamentari
Popular. Crec que la nostra proposta és clar i perfectament
assumible.

Miri, quan jo em refereix a la Conselleria de Turisme, em
refereix a la Conselleria de Turisme com a garant dels
interessos turístics, la Conselleria de Turisme és el tutor
principal dels nostres interessos turístics, però tant em fa -tant
em fa- Conselleria de Turisme que canviar-ho per els poders
públics, tant em fa perquè l’important no és qui ho faci,
l'important és que es persegueixi. L’important és que es
persegueixi.

Per tant, ho he dit al principi, estic obert a qualsevol tipus
de consideració, alteració, modificació de la nostra proposta
sempre i quan sortim d’aquí amb un missatge, i puc acceptar
que no vulguin donar suport al punt 2, d’acord, no s’aprovarà,
però crec que no és acceptable que davant de tot això sortim
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sense missatge, sense una conclusió, sense una determinació i
crec que la nostra idea és bàsicament aquesta. 

Vostès han fet un discurs en relació amb el model turístic,
ja en parlarem del model turístic, molt bé, no venim aquí a
parlar de model turístic encara que vostès pensin que la
conseqüència de tot això és el model turístic. Aquí hem vengut
a parlar d’una sèrie d’actes que han de tenir una resposta, però
encara així els diré: el model turístic, encara que vostès creguin
que aquests actes són una conseqüència del model turístic no
justifica actes vandàlics, no ho justifica. No ho justifica i he
tengut la sensació que algunes persones que han intervingut
volien justificar una cosa per l’altra i crec que això és un
missatge arriscat.

I acab, em crida molt l’atenció que les paraules de... dels
que han intervingut, les primeres paraules siguin de condemna
i durant el discurs, una vegada que l’han anat desenvolupant
han anat dient que no acceptarien el nostre punt primer que
justament és exactament el que han dit al principi, que
condemnen qualsevol acte vandàlic. Això és una absoluta
incoherència.

Per tant, jo l’únic que vull fer és intentar reconduir el debat
cap a un punt en comú i sortir d’aquesta comissió amb un
missatge clar. Si vostès no ho fa... si aquesta proposta no acaba
aprovant-se ni acaba tenint l’èxit que jo voldria, idò
evidentment seguiran plantejant molts dubtes respecte de qui
està al costat d’una cosa i qui està al costat de l’altra.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez.

Entenc que no hi ha esmenes i que passam a votar
separadament cadascun dels tres punts d’aquesta proposició.

Començam idò votant el primer punt.

Vots a favor? 5 vots a favor..., 6.

Vots en contra? 

Abstencions? Cap.

Vots a favor, 6, perdonau perquè..., i en contra 6?

(Remor de veus)

Ah, en falta un..., ...en falta un, ah, idò ho haurem de tornar
sotmetre a votació, no?

Idò tornam votar aquest punt, el número 1 d’aquesta
proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

(Remor de veus)

Abstencions?

Queda aprovat idò aquest punt 1.

Seguim. Passam al punt 2.

Vots a favor? 5.

(Remor de veus)

En esta abstención, bueno pues entonces, 4.

Vots en contra? 6.

Abstencions? 2.

Aquest no ha estat aprovat idò, té 6... perdonau, 4 sí; 6...
perdonau, 4 sí; 6, no; 2 abstencions.

Passam al punt 3.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 6.

Abstencions? Cap.

Haurem de tornar votar idò aquest punt 3.

Vots a favor?

(Remor de veus)

6 igual.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 4 abstencions.

Aquest sí que queda aprovat.

Idò amb aquest resultat queden aprovats els punts 1; el 2,
no, i el tercer, sí.

Gràcies. S’aixeca la sessió ja que no tenim més assumptes
a tractar.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Proposició no de llei RGE núm. 10330/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la defensa del sector turístic i contra la turismefòbia.

