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Reconeixement. Heu de
reconèixer els crèdits del
periòdic de la manera
especificada per l'autor (però
no d'una manera que
suggerexi que us donen
suport o rebeu suport per l'ús
que en feu).

No comercial. No podeu
utilitzar aquest periòdic per a
finalitats comercials.

Sense obres derivades. No
podeu alterar, transformar o
generar una obra derivada
d'aquesta obra.

Sou lliures de copiar, distribuir i
comunicar públicament aquest periòdic
amb les següents condicions:

Aquesta publicació ha

estat maquetada amb

programari lliure.

Aquest monogràfic sorgeix d'un grup de feina de la
Coordinadora Llibertària de Mallorca, al qual s'ha sumat el
Front Comú en Defensa del Territori. Volem agrair a totes
aquelles persones que han col·laborat per fer possible
aquesta publicació, en especial a les correctores, a Pablo
Taladro per la il· lustració de la portada, a Juanito per l'hara-
guiri de la contraportada i a Niako pel collage central.

Avui, mentre llegeixis això, a Mallorca
s'urbanitzarà més d'una hectàrea. Ho sa-
bem perquè és el que ha passat cada dia
dels darrers 60 anys. La sensació angoi-
xant que vivim molts d' i llencs respecte
dels excessos del turisme i la construcció
s'explica bé amb dades. Entre l'any 2000
aC i 1 956 les àrees urbanitzades a Mallor-
ca s'estenien sobre 48 km2 com a resultat
de 4.000 anys d'ocupació humana. Segons
el geògraf Ivan Murray, l'any 2006 ja s'ha-
vien encimentat 234 km2, sense comptar
carreteres i autopistes. Si al període 2006-
201 5 es va depredar al mateix ritme, ja
hauríem ocupat prop de 275 km2, 7 vega-
des més que els 4.000 anys anteriors. Pai-
satges i espais que produeixen aliments,
llenya, biodiversitat i capturen CO2, pas-
sen a generar residus, consumir recursos i
expulsar CO2. Els nous espais també es-
borren la cultura preexistent, una forma
de fer i de veure el món, i la baraten per
una cultura estàndard.
Pensem un moment en Formentera. Idò

els darrers 50 anys hem urbanitzat a Ma-
llorca, una superfície tres vegades supe-
rior a Formentera (77 km2 per 3). La
saturació de les illes és ambientalment
insostenible i, per moments, insuportable.
El 201 5 hi va haver per primera vegada a
la història, més de 2 milions de persones
(IBESTAT, 201 6) de cop en un sol dia sobre
les illes; la meitat turistes. No podem eli-
minar de cop 400.000 places turístiques, i
el que hem urbanitzat ja està fet. Però, i
el futur? A grans trets, cal recordar que
sols a Mallorca hi ha 1 milió d'habitants, 2
milions de places (residencials i turísti-
ques) i sòl urbà i urbanitzable per arribar
als 3 milions de places. I aquest és l'ho-
ritzó cap al qual anam cada dia que pas-
sa. Per una part, es percep un augment
de la crítica al model i les seves con-
seqüències (manca d'aigua, saturació,
pèrdua de qualitat de vida...) però per
l'altra no hi ha polítiques de contenció.
Les forces progressistes, més o manco crí-
tiques amb aquest model durant dècades,
fa prop d'un any que governen, però de
moment no han pres mesures territorials
avançades. No deim que sigui fàcil: cal
enfrontar-se a sectors econòmics podero-
sos, plantejar alternatives i fer una transi-
ció cap a un model més equilibrat. Però
mentre, s'ha de fer qualque cosa per no
empitjorar fins a límits desconeguts. En
realitat, només hi ha dues opcions: frenar
la màquina o esperar el col· lapse.
Exceptuant el Consell de Menorca, que

paralitza carreteres i recupera polítiques
de protecció, a Mallorca i les Pitiüses el
balanç és magre. Es va fer un decret per
rebaixar excessos de Lleis duríssimes
(agrària i turística), fetes per Delgado i
Company la passada legislatura. Una mo-
ratòria de grans superfícies i la paralitza-
ció del centre comercial a Ses
Fontanelles... però el balanç fins ara, és
desencisador. El dia que Miquel Ensenyat
(MÉS) prengué possessió com a president
del Consell de Mallorca anuncià una revi-
sió del Pla Territorial (l'eina que regula tot
l'urbanisme), assegurant que s'havia de
rebaixar la quantitat de sòl edificable. De
moment, res s'ha fet, i la consellera de
territori, Mercedes Garrido (PSOE) diu que
no hi ha doblers (ARA, 25/1 1 /201 5). Hi ha
86 milions per fer carreteres i autopistes
pel 201 6, però no es poden modificar uns
plànols?
Als anys 90, i fins el 2003, almanco

s'afrontava el debat fent coses: Llei d'Es-
pais Naturals, moratòries a la construcció,
camps de golf i ports esportius, contenció
de places hoteleres, nous parcs naturals,
desclassificació d'urbanitzables... Ho van
fer governs progressistes: primer al Con-

sell (1 995-1 999) i després al Govern (1 999-
2003), empesos per campanyes en defen-
sa del territori amb molt de suport social.
Als anys 90, fins i tot, la dreta es treia al-
guna mesura del capell (DOT, Reserva de
l'Albufereta, congelació de places hotele-
res...). Tot i que mai es va revisar el mo-
del, h i havia cert consens en aplicar
mesures. Durant aquells anys, les forces
progressistes recollien les demandes so-
cials de protecció, però arribat el moment,
l'aliança PP-UM impedia avançar. Ara però,
no hi ha excuses. UM no existeix, el PP
està debilitat, som sobirans al 1 00% en
matèria urbanística i partits com Podem
s'han mostrat oberts a protegir. Mai un
Govern havia estat tan legitimat per fer
polítiques territorials i ambientals
avançades. Sigui com sigui, cap institució
canvia les coses sense la pressió de la
societat, i potser és aquí on tots ho po-
dem fer millor.

Aquestes illes han estat molt maltracta-
des però, a pesar de tot, conserven valors
extraordinaris, una diversitat única, una
cultura rica lligada a la terra, paisatges
preciosos i gent disposada a defensar-los.
Si volem, podem. Volem?

A Mallorca hi ha 1 milió
d’habitants, 2 milions de
places i sòl urbanitzable
per 3 milions de places

El territori no pot esperar més
Un any després de conformar-se el nou govern, encara no s'han activitat
mesures avançades de protecció del territori .

Editorial
Des de fa uns anys les I lles han
entrat dins un encadenament d'èx-
tasis turístics que pareix no tenir
fi.   A més, enguany aquestes histò-
riques xifres de visitants ja s'han
traduït en una notable davallada
de l'atur i les Balears tornen a ser
el buc insígnia de la marca Espa-
nya que ressorgeix de les cendres
que va deixar la crisi econòmica.
Som líders en ocupació turística i

líders en creació de llocs de tre-
ball! Viva el mal, Viva el Capital!
Sí, la irracionalitat capitalista tor-

na a crear consensos i hurras.
Benvinguda sigui l'ocupació laboral
encara que signifiqui explotació;
benvinguts siguin els milions de
turistes encara que ens facin aug-
mentar a límits perillosos la petja-
da ecològica; benvinguts siguin els
inversors encara que en realitat si-
guin especuladors sense escrúpols;
benvinguts siguin els compradors
de cases i finques encara que ens
forcin a ser els servents d'una
colònia de luxe per a les classes
altes europees.
Com ja ens temíem, la crisi va ser

el cavall de Troia d'una nova ofen-
siva capitalista que les modificaci-
ons legislatives de l'anterior
Govern va legalitzar. Així, durant
aquests anys els hotelers han
aprofitat aquests favors per aug-
mentar places i oferta i, fins i tot,
perquè se sembrin aberracions
com la que enguany s'inaugura a
Canyamel, el Park Hyatt Mallorca. A
més, l'escuma que va crear la
bombolla immobiliària durant la
dècada passada aquí s'ha recon-
vertida en el pastís d'una nova
modalitat d'explotació turística, el
lloguer vacacional, que ha contri-
buït molt en la consecució dels rè-
cords de visitants i que ha fet
entrar a tot el territori dins els cir-
cuits turístics i que està en l'arrel
de l' inflament de l'enèsima bom-
bolla immobiliària que patirem.
Per fer front a aquest orgasme

capitalista, l'esquerra que ha en-
trat en les institucions només ofe-
reix gestos febles i temorosos. Si la
dreta no ha tengut mirament a
l'hora de rompre els consensos
abans creats sobre els límits de les
places turístiques, l'esquerra ni vol
obrir boca sobre la possibilitat de
fomentar un més que necessari
decreixement turístic que, a més,
revertesqui en una major justícia
social. Ans al contrari, ha estat va-
ledora del lloguer vacacional i d'un
turisme de qualitat que en realitat
és capitalisme de categoria.
Així les coses, la crítica i l'acció

anticapitalista i antiestatista són
imprescindibles per poder trobar
sortides dignes al col·lapse al qual
ens encamina l'exponencial capita-
lisme. Estam a anys llum de ser
una alternativa, però les terribles
contradiccions del sistema del ca-
pital són autopistes on podem cir-
cular, i aquí a les I lles anam
servits.

Terraferida

Ses Fontanelles, abans i després d'iniciar-se la urbanització.

Mai un Govern havia
estat tan legitimat
per fer polítiques

ambientals avançades

2 Territori
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Al final de març de 201 6 s’aprovà la nova
«ecotaxa» del nou govern «progressista»
de les I lles Balears1 . La derrota del Partit
Popular a les eleccions municipals i au-
tonòmiques de 201 5, gràcies a la insistèn-
cia de J . R. Bauzá per convertir les Balears
en el IV Reich, va afavorir l’ascens d’un
govern conformat per PSOE i Més, amb el
suport de Podem. Aquest és el primer
pacte que teòricament no té UM com a
boc expiatori, una formació que suposa-
dament havia estat la que impedí imple-
mentar polítiques d’esquerra en els
pactes anteriors.
L’assalt a les institucions per part de la

ultradreta durant el govern 201 1 -201 5,
amb la crisi com a excusa, se saldà amb
una absoluta recomposició de les regles
del joc mitjançant noves lleis (p. ex. Llei
turística, Llei agrària, Llei Company), que
dinamitaven fins i tot les lleis que havien
estat aprovades per la dreta. Paradoxal-
ment, durant els anys del govern Bauzá,
els moviments destinaren bona part de
les seves lluites a defensar aquelles nor-
mes de la mateixa dreta com les direc-
trius d’ordenació del territori.
En aquest context, el nou pacte formà

un govern que havia d’aixecar urgentment
murs de contenció per tal de recompon-
dre el terreny després de la destrossa de
Bauzá i els seus boys. Tot un tsunami ne-
oliberal. Durant la campanya, els partits
d’esquerra anunciaren com a mesura ine-
ludible el retorn de l’ecotaxa, encara que
el PSOE la posaria «sí, però no». De nou,
així com esdevingué en el primer Pacte de
Progrés (1 999-2003), l’ecotaxa ha passat
de ser un mer satèl· lit en el sistema solar
del debat polític a planeta, tot guanyant
centralitat. Emperò, el gruix de les políti-
ques d’esquerres que s’havien d’activar
havien d’anar en altres direccions, fona-
mentalment recuperant els sostres «pre-
bauzanians», per llavors dur endavant
una política de classe i rescat social.
Després de l’experiència del segon Pacte

de Progrés (2007-201 1 ), quan l’esquerra
institucional es va empassar Son Espases
i cedí en tot davant l’empresariat turístic,
semblava que aquests partits farien un gir
i plantarien cara al capital. En canvi, el
debat de l’impost turístic s’ha produït en
aigües molt tranquil· les, ja no s’han sentit
aquelles veus que arran de la primera
ecotaxa clamaven que s’havia de «matar
el conseller» o «no tenim [els hotelers]
intenció que el govern segueixi, al no
estar capacitat». El debat present ha estat
pràcticament absent de veus discordants,
fins i tot per part de l’empresariat. Aquest
ha tengut rècords de beneficis en els dar-
rers anys, i gràcies a les noves lleis han
ampliat i reformat els seus establiments,
però les zones turístiques continuen en
un estat lamentable i els diners de l’eco-
taxa es veuen com una bona fórmula per
restaurar les zones turístiques. Així doncs,
la manca de conflicte hauria de fer-nos
reflexionar sobre els motius pels quals el
capital no ha tret els tancs al carrer per

aturar la invasió dels seus dominis.
El canvi d’època marcat pel col· lapse de

la bombolla financero-immobiliària i el
posterior austericidi es varen traduir en
un gir en les polítiques econòmiques al si
de la UE, que pivotaren cap al rescat del
capital i la recomposició normativa per re-
activar un nou cicle d’acumulació, centrat
particularment en el negoci turístic immo-
biliari2. En aquest context de retallades de
finançament públic i amb el pretext de la
recuperació, diferents estats o regions de
la UE han establert imposts turístics per
aconseguir ingressos. Pot cridar l’atenció
que l’impost turístic ha estat establert per
molts governs conservadors, i en cap cas
aquests imposts no equivalen a polítiques
contrahegemòniques. Una bona mostra
d’això és que la primera d’aquestes taxes
s’aplicà a París sota la batlia del conser-
vador Jacques Chirac. A més, actualment
s’aplica a gairebé totes les ciutats de
l’Alemanya de Merkel. El paper d’aquestes
taxes consisteix fonamentalment a engrei-
xar les canonades del capital turístic per a
la propaganda i el manteniment dels es-
pais de mercantilització turística.

Així doncs, sota aquestes condicions, en
el preàmbul de la Llei s’exposa que, a
causa de l'«insuficient sistema de fi-
nançament», s’han de cercar fonts de fi-
nançament addicionals. Les retallades
socials i el pagament del deute dificulten
així, d’acord amb el text legal, assegurar
el finançament públic per al «manteni-
ment de la competitivitat del producte
turístic de les I lles Balears». Aquesta llei,
a més, combina en els mateixos paràgrafs
els termes antagònics «competitivitat» i
«turisme sostenible», tot deixant aquest
darrer sense defin ir. En qualsevol cas, en
la memòria de la Llei es remet a la defin i-
ció de «turisme sostenible» de la UE, una
defin ició clarament en sintonia amb els
aires neoliberals de la UE.

La Llei també estableix la creació d’un
fons per afavorir el turisme sostenible
(sense saber què és el TS) que es preveu
que gestioni al voltant de 60 i 70 milions
d’euros que provindran de l’impost. Més
enllà de com es recaptarà l’impost, amb
llacunes en recaptació, com per exemple
la que fa referència al turisme residencial,
la qüestió cabdal és la disputa sobre la
destinació dels diners del fons. Aquí rau
el bessó de l’assumpte, ja que les actua-
cions del fons aniran adreçades a fi-
nançar: protecció mediambiental;
recuperació del patrimoni històric; forma-
ció i foment de l’ocupació; projectes de
recerca per a la diversificació econòmica,
canvi climàtic i turisme; foment de la
desestacionalització i promoció turística.

Hom s’imagina els taurons turístics en
un soparot i compixant-se de rialles da-
vant d’aquest regal que li tornen a fer les
institucions públiques. Al mateix temps
que els hotelers anunciaven rècord de
rendibilitat3 i demanaven incentius fiscals
i laborals4, el nou pacte de progrés elabo-
rava un impost turístic que proposava pa-
gar les despeses que haurien de pagar els

empresaris, com ara la propaganda, la
formació dels treballadors o la recerca per
a la millora dels seus productes. Però, so-
bretot, l’impost podrà servir per restaurar
els espais devastats per la fàbrica turísti-
ca, tot resultant en benefici del propi ca-
pital.

Per acabar-ho de rematar, recentment
amb el descobriment dels papers de
Panamà, ens hem despertat sabent que
membres de l’aristocràcia hotelera tenien
societats opaques en paradisos fiscals, i
que s’havien beneficiat de l’amnistia fiscal
de 201 25. Ja se sap que al capital li agrada
quedar-se tots els beneficis i no pagar.
En defin itiva, l’ecotaxa hauria pogut ser-

vir per encetar el debat entorn al turisme i
els seus costos, així com per crear un fons
per a la desturistitizació, o si és vol dir
d’una altra manera, un fons per a la tran-
sició cap a una societat postpetroli , i per
tant postturística; i podria ser que, fins i
tot, segons la composició de les forces i
lluites socials, per què no cap una socie-
tat postcapitalista.

1 Llei 2/201 6, de 30 de març, de l’impost
sobre estades turístiques a les I lles Balears i
de mesures d’impuls del turisme sostenible.
2 Murray, I . (201 5) Capitalismo y turismo
en España. Alba Sud.
3 Magro, A. (201 5, 25 d'agost) Mallorca rei-
na en el verano turístico: tiene los hoteles
más llenos y rentables del país. Diario de
Mallorca.
4 Sáenz, H. (201 4, 28 de maig) Los hotele-
ros exigen beneficios fiscales y laborales pa-
ra impulsar el empleo. El Mundo.
5 Villarino, A. (201 6, 6 d'abril) Las grandes
hoteleras españolas Meliá, Riu y Martinón
tuvieron sociedades en Panamá. ElConfiden-
cial. com.

Això no és una ecotaxa! Això és un nyap!
Impost turístic i pax turística.

Amb el descobriment
dels papers de Panamà
hom s’ha despertat

sabent que membres de
l’aristocràcia hotelera

tenien societats opaques
en paradisos fiscals, i que
s’havien beneficiat de
l'amnistia fiscal de 2012

La manca de conflicte
entorn a la nova ecotaxa

hauria de fer-nos reflexionar
sobre els motius pels quals
el capital no ha tret de nou

els tancs al carrer
per aturar la invasió
dels seus dominis

Quants més turistes, més ingressos. Visca el turisme sostenible!

En el context europeu,
l’impost turístic ha estat

establert per molts
governs conservadors, i,
en cap cas, aquest impost
no equival a polítiques
contrahegemòniques

Eliseu Casamajor

El turisme residencial és una maquinària gentrificadora i una potent plataforma d'evasió fiscal.
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Cotxes de lloguer arreu i pocs trens a la vista
Mentre cada any s' incrementa la flota de cotxes de lloguer el transport públic ferroviari cau en l'oblit.

A la invasió de milions de turistes que ca-
da estiu pateix el nostre territori h i hem
de sumar els milers de cotxes de lloguer
que es posen en circulació. La manca
d'una política clara i valenta sobre el
transport públic fa que a l'estiu les carre-
teres estiguin saturades i es generin grans
embossos a les principals vies de circula-
ció, als accessos als nuclis turístics i a les
platges. Amb tot, creix el malestar entre la
població local que se sent engorjada a les
carreteres.
Aquesta situació, però, no només és

pròpia de l'estiu. Les dades del parc de
vehicles de les Balears ho demostren.
Així, el 201 5 i segons l' IBESTAT teníem
939.443 vehicles (entre camions, furgone-
tes, autobusos, turismes, motocicletes,
tractors industrials i altres), una de les xi-
fres per habitant més altes del món. La
sensació d'engorjament ja la patim tot
l'any1 .
Respecte al lloguer de vehicles, durant la

temporada baixa hi ha uns 25.000 vehicles
de lloguer disponibles, a principis d'estiu
uns 50.000 i, ja el juliol i a l'agost, uns
70.000, segons les patronals AEVAB i Bale-
val. Una xifra que no és exacta, ja que
l'únic registre que existeix és el de la
Conselleria de Turisme. Enguany s'h i han
registrat 70 empreses de Rent a Car su-
mant un total de 27.500 cotxes de lloguer.
La resta de cotxes, fins als 70.000 que es
calcula que hi ha realment, ni tributen ni
estan sotmesos a cap tipus de control,
mentre s'aprofiten de les infraestructures
que ens fan pagar a tots nosaltres per fer
bons negocis. Bona part d'aquests cotxes
que no tributen aquí ho fan a Pozuelo de
Alarcón (Madrid), on paguen menys im-
postos.
En conclusió, si feim la suma del parc de

vehicles present tot l'any, més els que ar-
riben durant la temporada turística per
ser llogats, resulta que a l'estiu hi ha
1 .009.443 vehicles damunt les Balears. I
tot sense comptar el nombre de turistes
que arriben en vaixell amb el seu propi
cotxe. Tota una massificació de motor
que, apart d'embossar les carreteres, aug-
menta la contaminació ambiental i l 'escal-
fament global per les emissions de CO2.

Un exemple, l'aeroport de Palma
Just a l'aeroport de son Sant Joan hi ope-
ren 1 4 companyies (Alamo, Avis, Budget,
Centauro, Drivalia, Entreprise, Europcar,
Hertz, Hiper Rent a Car, InterRent, Ok Rent
a Car, Record, Sixt i Thrifty) dedicades al
lloguer de cotxes. Per contra, només una
empresa de transport públic arriba a l'ae-
roport, l 'EMT (l'Empresa Municipal de
Transport de Palma). I tan sols és una lí-
n ia. Una empresa d'autobusos que només
existeix dins el municipi de Palma. La res-
ta de municipis de Mallorca no tenen cap
servei de transport públic per poder arri-
bar a l'aeroport o al port. Ja no parlem de
connexions entre l'aeroport i les zones
turístiques, on totes les connexions són
via carretera.

I és que si una cosa tenim a les illes,
són cotxes i carreteres. I no som capaços
de posar-hi fre. Així, bona part de la po-
blació illenca i dels turistes que ens visi-
ten no usen mai el transport públic.

La degradació del transport ferroviari2

A l'altra cara de la moneda tenim que el
tren, considerat el transport de masses
més segur i més ecològic a mitja i llarga
distància, no és quasi present a les I lles.
Amb la construcció als anys seixanta de

la primera autopista a Mallorca, la que
enllaça l'aeroport amb Ciutat —que va ser
finançada pel Banc Mundial—, les lín ies de
tren històriques van anar perdent pes i
foren clausurades progressivament. Aquí
és quan el lobby de cotxes i autocars co-
mençà a treure pit contra el transport pú-
blic ferroviari.
El que es recorda més del final d'aques-

ta època del tren és com les empreses
d'autobusos aparcaven a les estacions i
intentaven guanyar-se algun client a costa
dels passatgers del tren. Així va anar, va-
ren guanyar, en especial pels seus bons
contactes entre els poders públics de
l'època (Autocars Barceló, l 'embrió de
l' imperi Barceló o Aumasa, la famosa em-
presa d'autobusos de Manacor). Així, als
anys noranta només quedava tren de Pal-
ma a sa Pobla i la lín ia privada de Palma
a Sóller. Les històriques lín ies fins a Ma-
nacor, Artà, Felanitx i Santanyí s'havien
tancat.
Però tornant al present, s'ha de dir que

tot i que el 28 de juny de 201 4 sortia pu-
blicada al BOIB la Llei de transports terres-
tres i mobilitat sostenible de les I lles
Balears, la realitat és que aquests darrers
quatre anys no s'ha invertit n i un euro en
el manteniment dels serveis de transport
públic. Tant és així que, en el cas dels
Serveis Ferroviaris de Mallorca, l'actual
conseller de Territori, Energia i Mobilitat
ha informat (27/04/201 6) que s'han trobat
1 2,8 milions d'euros recaptats però que
no s'havien invertit en res, i que estaven
aturats dins diferents comptes bancaris.
Ara aquests doblers seran incorporats al
pressupost de 201 6 i s'uti litzaran per aca-
bar d'electrificar la totalitat de les dues lí-
n ies públiques existents.

A més, a la llei aprovada en temps de
Bauzà crida molt l'atenció que tant al
preàmbul com al punt 2 de l'Art. 1 20 de
Planificació dels serveis ferroviaris, digui
«No s'han d'establir noves lín ies quan la
construcció i l 'explotació no es plantegin
en termes econòmicament i financera-
ment viables o socialment rendibles». En
canvi, al Pla Director Sectorial de Carrete-
res, en cap banda trobam cap expressió

similar davant una nova carretera. Es po-
den fer totes les que vulguin i més, i tot
sense justificar un increment del trànsit.
De fet, no existeix cap estudi integral i ge-
neral de la mobilitat dels habitants de les
illes que ho justifiqui.
El cas és que tenim línies històriques de

tren abandonades a la seva sort. Així, fa
quatre anys que ja hauríem de tornar te-
nir tren de Manacor a Artà i no tenim res.
Tan sols una via verda feta pel conseller
Company, el qual només va posar traves
al transport públic ferroviari per afavorir el
transport exclusivament per carretera.

El futur ple de diòxid de carboni
Amb aquest panorama està clar que el
cotxe seguirà sent el vehicle de transport
per excel· lència.
El Pla de Carreteres3 del Consell de Ma-

llorca segueix en marxa. De fet, té previst
dins els pròxims anys engrandir diferents
carreteres secundàries i fer nous trams
d'autopista. A més, dins aquesta legislatu-
ra segurament veurem acabades les obres
del segon cinturó de Palma.
Pel cas de l' i l la d'Eivissa, el Consell d'allà

també té pensat començar enguany obres
d'engrandiment a la carretera de Ca Na
Negreta.
Mentre, a Menorca sembla que el nou

Consell, amb una mica més de conscièn-
cia que els de la resta d'i lles, ha aturat les
obres que s'havien posat en marxa
aquests darrers anys a la carretera princi-

pal que uneix Ciutadella i Maó. Ara estan
redimensionant a la baixa les obres d'am-
pliació.
Des que les I lles entraren dins la roda

del súper progrés gràcies al turisme,
l'aposta dels poders públics i privats ha
estat clarament pel transport en carretera,
el qual els ha generat tota una espiral de
beneficis econòmics (construcció i reforma
de carreteres i autopistes, lín ies d'auto-
busos, cotxes de lloguer, reordenació del
territori i del medi urbà en favor de l'es-
peculació, etc.) que ha fet rics a molts a
costa altrament del nostre territori i del
nostre futur.

1 Terraferida (201 5, 26 de desembre) Sentir-
se engorjat. Terraferida.cat.
2 CGT, Baladre, Ecologistas en Acción (201 5)
El tren público y social en la encrucijada. La
Lletra A, Ecologista, Libre Pensamiento.
3 Redacció (2009, març) El nou Pla de Car-
reteres: un futur incert pel transport públic.
Cultura Obrera, núm. 28.
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El cas és que tenim línies
històriques de tren

abandonades a la seva sort.
Així, fa quatre anys que
ja hauríem de tornar tenir
tren de Manacor a Artà

i no tenim res

Els embossos a les nostres carreteres són un símptoma clar del triomf del cotxe privat com a
mitjà de transport.

El parc de vehicles de lloguer a Balears ascendeix a 70.000 durant el juliol i l'agost.

Just a l'aeroport de Palma
hi operen 14 companyies
mentre que tan sols
hi arriba una línia

d'autobusos de transport
públic. Ni tren ni tramvia,

tot via carretera
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5Territori

La passada legislatura, Gabriel Company
(pertanyent a una de les empreses famili-
ars més importants de l'agroindústria a
Mallorca, vinculat a ASAJA, promotor im-
mobiliari i , en aquells moment, conseller
d'agricultura, medi ambient i territori, i
ara aspirant a president del Partit Popular
a les I lles Balears) va fer realitat els seus
somnis més vinculats a la seva vessant de
promotor immobiliari que no de «pagès».
Amb l'excusa de la «complementarietat»
de l'activitat agrària, va impulsar, via llei,
la substitució defin itiva de l'activitat
primària per la promoció immobiliària i
terciarització dels usos del sòl rústic.
El modus operandi reproduïa la jugada

de la Llei turística1 impulsada per Carlos
Delgado. L'objectiu era regular a la carta
els interessos del sector hoteler o de
grans propietaris de sòl rústic, segons el
cas, i per això implantaren la usurpació
de competències urbanístiques i d'orde-
nació del territori a través d'una llei sec-
torial, exonerant del compliment dels
paràmetres urbanístics i de la regulació
ambiental.
Concretament, la Llei agrària tenia uns

quants punts especialment perversos des
del punt de vista urbanístic:
1 ) La modificació a la baixa de la pro-

tecció territorial que defineix la Matriu de
Sòl Rústic, especialment pel que fa al sòl
rústic protegit (com ara les ANEI , fins i tot
d'Alt Nivell de Protecció).
2) L'establiment d'una parcel· la mínima

de 1 4.000 m2 per a edificacions de nova
planta.
3) El desenvolupament d' infraestructu-

res i equipaments, sigui quin sigui el grau
de protecció urbanística del sòl rústic. En
aquest cas, l'avantprojecte tracta amb
menyspreu els sòls «de baixa productivi-
tat agrícola», considerant-los «marginals o
degradats», descartant la seva vàlua
ecològica o paisatgística per ubicar-hi tota
mena d'instal· lacions de caràcter urbanís-
tic més que no agrari.
4) Les activitats eqüestres que es pro-

mouen amb l'avantprojecte suposen una
elitització del fora vila, ja que aquesta ac-
tivitat és recreativa-turística i no agrària.
L'article 59 eximeix, in justificadament,
aquestes instal· lacions de la preceptiva
Declaració d' Interès General. Com es justi-
fica que aquestes infraestructures no pre-
cisin d'aquesta tramitació que té el seu
sentit a l'ordenació del sòl rústic a unes
illes on el fora vila està tan amenaçat ur-
banísticament?
5) D'altres activitats defin ides per

l'avantprojecte com a activitats «comple-
mentàries» i «activitats complementàries
agroturístiques de diversificació agrària»
(article 85: agrooci, agrocultura, refugi,
agroturisme...) quedarien exemptes també
de la preceptiva Declaració d' Interès Ge-
neral. Aquestes activitats defin ides en els
articles 86 a 89, suposadament comple-
mentàries, donarien cobertura legal a la

funcionalització urbanoturística del fora
vila de les I lles Balears, en detriment de
la seva funció agrària.
6) En general, deixa clar que queda

sense efecte qualsevol norma que exigeixi
la declaració d' interès general per a la im-
plantació d'activitats agràries i comple-
mentàries.
7) Permet dividir o segregar per sota de

la unitat mínima en diversos supòsits, en-
tre els quals estableix un supòsit c) que
defineix com «en altres supòsits anàlegs o
similars, de caràcter justificat, en els ter-
mes que es prevegin reglamentàriament».
Es tracta d'un supòsit totalment arbitrari
que dona peu a la justificació de noves
segregacions amb objectius purament es-
peculatius.
8) La legalització per llei dels edificis,

construccions i instal· lacions destinats a
usos agraris, ubicats en una explotació
agrària i construïdes amb anterioritat a la
Llei 1 /1 991 independentment de la qualifi-
cació del sòl, és a dir, encara que es tro-
bin en una àrea natural protegida.

El nou govern va impulsar, recentment
(1 2/01 /201 6), un decret llei amb l'objectiu
de tornar les competències urbanístiques
a les lleis pròpiament urbanístiques i d'or-
denació del territori. Deixant sense efecte
(en suspensió) els efectes urbanístics més
negatius de la Llei agrària. I que junta-
ment amb els efectes derivats de la Llei
turística possibilitava la implantació d'ac-
tivitats econòmiques suposadament vin-
culades a la «desestacionalització
turística» al sòl rústic (encara que sigui
protegit).

La proliferació de camps de polo: un
exemple clau per entendre l'esperit de la
llei
Sí, camp de polo, ho heu llegit bé. El polo
és una d'aquestes activitats contemplades
per la Llei agrària. Es ven com una activi-
tat ramadera per reproduir cavalls quan
en realitat serveix com excusa per incre-
mentar l'oferta turística dins fora vila.
Així, des de fa uns anys la revista en

xarxa POLO+1 0 promociona Mallorca com
el nou territori idoni per invertir amb la
construcció de camps de polo. Un esport
elitista, que consumeix grans quantitats
d'aigua i que està sent promocionat, a ca
nostra, per l'empresari Christian Völkers,
copresident del Consell Administratiu de
l'empresa immobiliària Engel & Völkers,
amb seu a Hamburg.
Aquesta revista2, ven la zona del migjorn

de Mallorca com la més apte per cons-
truir-h i camps de polo. Just on plou man-
co de tota la illa i on els aqüífers estan
més salin itzats. Concretament, promocio-
na les finques de Son Sala, Son Catlar
Nou, Sa Barralina, Son Seguí i Son Ramis a
Campos, Son Coll a Banyalbufar, Vernisse-
ta a Llucmajor i Ses Cases del Virrei a In-
ca.

Amb tot, a l'actualitat tenim tres finques
amb camps de polo.
A Sa Barralina3, a Campos, hi ha dos

camps de polo. Mai han tengut llicència
per l'activitat però ja fa anys que s'h i dis-
puten tornejos a l'estiu. A més a més, en-
guany, el seu propietari, Christoph-Daniel
Crasemann, ha sol· licitat fer un nou agro-
turisme dins la mateixa finca, on per cert,
ja n 'h i ha un.

El cas de Son Coll4 (Port des Canonge,
Banyalbufar), propietari de Christian
Völkers. Des de l'any 201 1 s'h i organitza el
torneig Son Coll Polo Cup, on hi acudeix
bona part de l'alta burgesia europea, es-
panyola i mallorquina. L'any passat el
propietari va barrar una part del Camí dels
Pescadors, un tram del GR-221 , que uneix
Esporles amb el Port des Canonge. Segueix
tancat.

El cas de Vernisseta (Llucmajor). Situat
entre la carretera de S'Estanyol i la carre-
tera del Cap Blanc i gestionada per l'em-
presa Polo Club Vernisseta SL. Aquí els dos
darrers anys s'h i han construït 1 .500 m2

d'instal· lacions per a la cria de cavalls de
polo d'alta competició. Encara no han
sembrat la gespa. Però l'explanada ja està
preparada.
En defin itiva, podem dir que aquestes

lleis, tant l'agrària com la de turisme,
aprovades durant la legislatura passada,
han permès una nova onada d'agressions
al sòl rústic. Fruit de la terciarització i
mercantilització del camp que contempla-
ven. Mentrestant, es perd patrimoni: cul-
tura pagesa, patrimoni etnològic, paisatge
i sobretot autenticitat.

1 Llei 8/201 2, de 1 9 de juliol, del turisme de
les I lles Balears.
2 POLO+1 0 (201 4, 23 de maig) Mallorca - La
nueva isla del polo. PoloPlus1 0.com.
3 GOB Mallorca (201 6, 21 de gener) El GOB
demana la paralització dels camps de polo
de sa Barralina i del nou agroturisme previst
dins l'espai natural protegit.
GOBMallorca.com.
4 grumer (201 5, 27 d'abril) L’empresari
Christian Völkers tanca el camí de Son Coll
ubicat al Port des Canonge. contrainfo.cat.

La Llei agrària amb l'excusa de la «complementarietat» reactiva la promoció immobiliària i la terciarització
de fora vila.

Possibilità la regulació
a la carta d'interessos

especulatius al sòl rústic
amb l'excusa d'afavorir

l'activitat agrària

La finca de sa Barralina (en línia vermella) a Campos. Situada dins l'àrea que ha ser el futur parc
natural des Salobrar-Es Trenc (en línia verda).

La jet-set que poc tenen d'agricultors són dels més beneficiats per la Llei agrària. Festa de l'alta
societat al polo de Son Coll, Banyalbufar.

La revista en xarxa POLO+10
promociona Mallorca com
el nou territori idoni per
invertir en la construcció

de camps de polo

La desagrarització del camp

Margalida Ramis
Xavier Mas

Podem dir que aquestes
lleis, tant l'agrària com la
de turisme, aprovades
durant la legislatura
passada, han permès
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d'agressions al sòl rústic
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Una de les majors paradoxes del model
de monocultiu turístic que s'ha implantat
a les I lles és la pèrdua de renda per capi-
ta en anys de creixement econòmic, així
com l'augment de la desigualtat social,
especialment en anys de continus rècords
d'arribada de turistes. Les raons de tot
això són diverses i els diagnòstics dife-
rents depenent de la ideologia de qui els
fa.
Segons el director tècnic de la Fundació

Impulsa (finançada pel Govern i la gran
patronal CAEB), l 'economista Antoni Riera,
les Balears començaren a caure del ràn-
quing de les economies més riques de la
UE (estava entre les 50 regions més ri-
ques) i d'Espanya ja a finals del segle
passat i a principis d'aquest segle XXI .
Unes davallades que començaren a ser
bastant importants en els anys àlgids del
boom immobiliari espanyol. Entre els anys
2000 i 2007 el PIB per capita balear va dis-
minuir un 6%. Per contra, l'espanyol i
l 'europeu augmentava un 1 4%. Així ma-
teix, durant la fase recessiva de la crisi
2008-201 4, la caiguda de renda va ser del
1 2,7%, major que la d'Espanya, un 9,7%, i
exagerada si la comparam amb la d'Euro-
pa, on el PIB per capita només va retroce-
dir un 0,8%. Traduït en euros, això
significa que el Producte Interior Brut per
habitant era de 28.400 euros l'any 2007 i
de 26.200 euros el 201 41 2.
Davant d'aquest demolidor panorama,

Antoni Riera destaca que el problema de
l'economia balear és la baixa productivitat
i la poca qualificació de la seva mà
d'obra. Unes característiques comunes al
seu model turístic, el qual demanda
quantitat i no qualitat, i que també és in-
herent a la construcció, el sector industri-
al ll igat a aquest tipus d'economia.
Igualment, assenyala com a causa de la
pèrdua de renda, especialment durant
aquests darrers anys de rècord d'estades
turístiques, a la irrupció del lloguer vaca-
cional, una modalitat d'explotació turística
que fa augmentar molt poc el valor afegit,
el qual majoritàriament se' l queden les
plataformes digitals que la controlen i que
operen des de fora de les I lles.
Però, el que omet el director tècnic d' Im-

pulsa en el seu diagnòstic és la brutal
desigualtat en el repartiment de la ri-
quesa que aquí es crea, fet que provoca

que les Balears siguin un dels paradisos
dels rics d'Espanya i d'Europa, quan en
canvi els salaris dels treballadors i treba-
lladores han baixat3 o no augmenten, i el
cost laboral està a la baixa4. O sigui, que
la plusvàlua empresarial està augmentant.
Però, en aquesta pujada dels beneficis

empresarials, h i ha també bastants mati-
sos. Si, com diu Antoni Riera, la part gros-
sa del pastís del lloguer turístic se' l
mengen les grans plataformes digitals que
el comercialitzen i que operen des de fora
(AirBNB té la seva seu fiscal a Irlanda on
gaudeix d'avantatges tributaris), així com
els grans grups immobiliaris dedicats en
aquest sector, també passa el mateix en
la riquesa que generen les estades turísti-
ques convencionals. El passat 20 de fe-
brer, Diario de Mallorca publicava en
portada que sis dels deu euros que gene-
ra el negoci turístic a les Balears se' ls
queden els touroperadors alemanys,
britànics i escandinaus. Aleshores, estam
davant una situació d'extracció econòmica
a ultrança, ja que des de 201 3, a les I lles,
la facturació ha baixat en 856 milions
d'euros mentre que la que es va a l'es-
tranger augmentava en 261 milions. I tot
en anys de rècord de les estades turísti-
ques. A més a més, també hem sabut per
la premsa que uns 40.000 cotxes de llo-
guer circularan per les carreteres de les
Balears fora del control del Govern, ja que
només 70 empreses de lloguer de vehicles
s'han inscrit en el registre de la Conse-
lleria de Turisme. Aquestes només repre-
senten 27.500 cotxes dels més de 65.000
que circulen per aquí, segons les patro-
nals Aevab i Baleval5. Resulta que la gran
majoria estan radicades a zones d'Espa-
nya com Madrid, on paguen menys im-
postos.

Per altra banda, a aquestes recents in-
formacions sobre la rapinya capitalista
que sofrim els ciutadans que vivim aquí i
que hem de suportar la càrrega mediam-
biental, energètica i social de les estades

de milions de turistes, hi podem afegir
moltes altres. Per exemple, segons Ivan
Murray el principal producte que es com-
pra a les Balears són els iots de luxe que
provenen del paradís fiscal de les I lles
Caiman, cosa que provoca que siguin el
principal soci comercial de les I lles6, una
suposada manera de netejar capitals. O
que dels 1 50 milions d'euros de benefici
que ha produït l'aeroport de Son Sant Joan
per la recentment privatitzada Aena
només 50 es queden aquí7. Així mateix,
no hem d'oblidar que les Balears han es-
tat i són un paradís per a l'especulació
immobiliària, generalment relacionada
amb el turisme i amb el blanqueig de
diners. Aquesta és la terra on es varen
forjar els gran imperis turístics de RIU,
Melià, Barceló, Iberostar i Grup Matutes, i
touroperadors tan importants com TUI i
Thomas Cook. També, hem de tenir en
compte el ja conegut greuge fiscal que
pateixen les I lles per part de l'Estat.
Tot un banquet capitalista que contrasta

amb la realitat social i medi ambiental.
Juntament a les esmentades dades sobre
pèrdua de renda i baixada dels salaris, i
altres com la gran dificultat que tenen els
treballadors i treballadores per accedir a
un habitatge (l'esforç immobiliari és de
1 6,2 anys de sou íntegre quan a la mitja-
na de l'Estat espanyol és de 7,8), no po-
dem obviar la històrica deixadesa de les
administracions pel que fa a les inversi-
ons socials: educació, sanitat, transport
públic i benestar social, que sempre han
estat de les més baixes de l'Estat. Per
contra, el gruix de les inversions estatals
ha anat a parar a sobredimensionar les
infraestructures necessàries per augmen-
tar la càrrega turística: aeroports, ports,
depuradores, centrals tèrmiques, dessala-
dores, incineradores, etc. Un cruel pano-
rama que Joan Buades expressa molt bé
quan escriu que «la población residente
se convierte en subvencionadora de la ex-
pansión permanente de la industria turís-
tica y residencial a costa de su propia
calidad de vida»8.
Així les coses, la realitat imposa que el

model de monocultiu turístic imperant a
les I lles Balears només ha beneficiat, i
molt, el gran capital. En canvi només ha
deixat una petita part per a la classe mit-
jana, que actualment està en decadència,

i una explotació implacable cap a la classe
treballadora. Una agressió a la majoria de
la població, a la qual s'h i ha de sumar la
marginació de la cultura pròpia i la cons-
tant destrucció de la seva riquesa natural.
Una situació escandalosa que només ha
estat possible per la tolerància i l 'accep-
tació de la major part dels habitants de
les I lles. Hem acceptat les vils hipoteques
que ens ha oferit el seductor turisme a
canvi d'augmentar la nostra capacitat de
consum i de sentir-nos classe mitjana, les
quals a llarg termini poden fer d'aquest
racó un lloc privilegiat per als grans capi-
talistes d'aquí i de fora (que no s'aturen
de comprar grans propietats) i un lloc ca-
da vegada més hosti l per a nosaltres.

1 Guijarro F. (201 6, 1 3 de març) Antoni Rie-
ra: «El crecimiento económico que tiene Ba-
lears es muy vulnerable». Diario de
Mallorca.
2 Guijarro F. (201 6, 5 de març) La riqueza de
los baleares se queda por debajo de la me-
dia europea. Diario de Mallorca.
3 EFE (201 4, 26 de juny) Los salarios bajan
en Balears y se sitúan 1 .800 euros por deba-
jo de la media. Diario de Mallorca.
4 Ramis M. (201 6, 1 9 de març) Los salarios
se mantienen en Balears pese al descenso
de los costes laborales. Última Hora.
5 Ruiz Collado J . L. (201 6, 29 d'abril) Más de
40.000 coches de alquiler se quedarán fuera
del control del Govern. Última Hora.
6 Murray I . (201 2) Geografies del capitalis-
me balear: poder, metabolisme socioeconò-
mic i petjada ecològica d'una superpotència
turística. Universitat de les Illes Balears.
7 Vallés M. (201 6, 20 de març) Un mallor-
quín necesita 1 7 años de su sueldo para
comprar un piso. Diario de Mallorca.
8 Buades J . (2006) Exportando Paraísos. La
colonización turística del planeta. La Lucer-
na.

Antoni Pallicer Mateu

Les Balears, un paradís pels grans capitalistes

El gruix de les inversions
de l'Estat ha anat a parar
a sobredimensionar les

infraestructures necessàries
per augmentar la
càrrega turística

Els touroperadors fent els comptes al Govern.

L'aeroport de Mallorca és d'inversió prioritària per a l'Estat, no així la despesa social.

Els ciutadans que vivim
aquí sofrim una rapinya
econòmica que es suma a
la càrrega mediambiental,

energètica i social
de les estades

de milions de turistes

6 Empara política

La brutal turistització que sofreixen les I lles l'estan capitalitzant les grans empreses en la seva totalitat. Per
contra la classe treballadora es va empobrint.
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Comandera hotelera
L’oligopoli hoteler manipula governs i parlaments per fer-se lleis a la mida.

A començaments d’enguany, el govern
d'Armengol (PSOE-MÉS) suspengué alguns
privilegis dels hotelers mitjançant un de-
cret llei1 . Aquest téntol interromp alguns
favors urbanístics que la Llei turística de
l'exconseller Carlos Delgado atorga als ho-
telers. Arran de la imminent aprovació
del decret llei, durant les festes de Nadal
i Cap d’Any, molts despatxos d'arquitectes
feien projectes de reforma, millora i am-
pliació d'establiments hotelers a tota mà-
quina, per treure profit d’aquesta
excepció que els permet fer-los créixer,
prenent com a base el que tinguessin
construït legalment o il· legalment.
No és res nou. Els hotelers fan el que

volen amb el territori, l’economia i la so-
cietat balear. Els governs i els parlaments
només els han servit per donar legitimitat
als seus desitjos. Així han aconseguit le-
galitzar, en el conjunt de l’arxipèlag, més
de 7.000 places que comercialitzaven il· le-
galment amb total impunitat i han «orde-
nat», és a dir legalitzat, més del 50 % dels
seus edificis que eren il· legals i i l· legalit-
zables. I ho han fet emparats en la nova
legislació, aprovada amb l’excusa de la
crisi i la reactivació econòmica. Les lleis
turístiques a la carta exoneren aquest
sector del compliment de molta normativa
urbanística i territorial en vigor.

A cop de llei, arran de l’estat de xoc de la
crisi
La iniciativa de regular a la carta al sector
hoteler no ha estat cosa només de go-
verns del PP. El gener de 2009, el govern
d’Antich (PSOE-PSM-UM) aprovà inicial-
ment el Decret llei 1 /2009, d' impuls de la
inversió, promogut pel conseller Miquel
Nadal (UM), que permetia simplificar els
tràmits per regularitzar les places turísti-
ques. S’establia un termini de sis mesos
per legalitzar les places il· legals. Poste-
riorment, quan UM sortí del govern arros-
segat pels casos de corrupció, la nova
consellera de turisme, Joana Barceló
(PSOE), va promoure la validació del de-
cret llei amb la Llei 4/201 0, que va tenir el
suport de tots els partits amb representa-
ció parlamentària. D’ençà de 2009, s’han
prorrogat els terminis d’aquesta legalitza-
ció de places, fins i tot dins aquest man-
dat del govern d'Armengol (PSOE-MÉS)2.
El 201 1 , el govern Bauzá (PP) posà la

Conselleria de Turisme en mans de Carlos
Delgado, qui enllestí una nova Llei del tu-
risme3, redactada pels hotelers. Amb
aquesta llei vigent, els hotelers poden in-
crementar les intensitats d'ús urbanístic i
excedir les permeses pel planejament ur-
banístic i territorial.
Les zones turístiques madures tenen en-

cara més màniga ampla; per exemple, la
Platja de Palma, per a la qual es va pro-
moure un decret llei específic (8/201 2) i
un Pla de Reconversió que permeten aug-
mentar l'altura dels hotels, accelerar els
tràmits, excedir els límits al creixement,
etc.

Més llenya! ... que no en tenim mai prou!
L'excusa de totes aquestes maquinacions
normatives era «afavorir la inversió priva-
da en la reconversió del sector hoteler».
Les noves normes per a la Platja de Palma
empren el mantra de la reconversió, però
incrementen l’oferta amb més ocupació
urbanística. Guaitau davant la Porciúncula
per comprovar-ho! A més, els beneficis
per als hotels i l· legals o amb places irre-
gulars suposen renunciar a l’ordenació
turística que contengui el creixement de
l’oferta. Només a la Platja de Palma, s'es-
tima que hi haurà aquest estiu més de
3.700 places turístiques noves4 com a
conseqüència de l'aplicació de la Llei
8/201 2 del turisme.
El turisme és una peça clau de l’especu-

lació financera immobiliària. I no només
amb nova construcció. La nova Llei del tu-
risme permet fraccionar la propietat dels
hotels i canviar-ne l'ús, que amb la legis-
lació anterior era «exclusiu», per mantenir
la seva funció de «factories de prestació
de serveis turístics». La nova figura dels
condotels atreu inversors que cerquen
només alta rendibilitat a curt termini. En-
tre el capital financer destaquen els fons
d’inversions i de pensions5 6 7, als quals
tant els és fer negoci amb deute dels es-
tats (jugant al casino amb la seva prima
de risc), amb aliments, amb terres o amb
suites d’hotel. Tant és així, que s’albira un
nou boom, semblant al que va fer esclatar
la crisi el 20088 9. Les cadenes hoteleres
mantenen la gestió dels serveis dels con-
dotels, però especulen amb la compra-
venda i els canvis d’ús dels establiments.
Una vegada més, a l’avantguarda del ca-
pitalisme més caníbal.

Aquests despropòsits només afavoreixen
als mateixos de sempre; els quals, a més,
no s'amaguen de reivindicar aquest trac-
tament preferencial. Gabriel Escarrer, pa-
triarca de la cadena hotelera balear més
gran, escriu amb to amenaçador en un ar-
ticle d'opinió publicat mesos després que
les darreres eleccions donassin el govern
a Francina Armengol: «si Balears dejara
de ofrecer seguridad jurídica, o un entor-
no competitivo para las inversiones, es
muy probable que estas se dirigieran a
otros destinos más seguros o renta-
bles»1 0. I és que la seva competició per la
«balearització» és global, fora de Balears,
per exemple al Carib.
Els hotelers defensen la seva renda mo-

nopolística, combatent l’oferta que ells no
controlen, com ara la de lloguer turístic
d’habitatges, estrenyent el llaç de l’explo-
tació laboral arran de l’atur i el deteriora-
ment de les condicions de treball o, fins i

tot, orientant la gestió dels fons públics
per al seu interès. Aquesta darrera de
l’Estat es fa palesa amb la destinació dels
fons recaptats amb el nou impost turístic,
com explica Eliseu Casamajor en el seu
article d’aquest mateix número del Tot
Inclòs.

Fre de mà al creixement i més justícia
social
Com podem posar remei a l'oligopoli ho-
teler que especula amb més creixement
turístic i urbanístic? Aportam tres idees
que voldríem debatre: 1 . Exigir la fi dels
privilegis per als hotelers, com ara el trac-
te de favor urbanístic que esmentam. 2.
Debatre públicament els emperons del
creixement turístic, amb democràcia d’ar-
rel. 3. Proposar mesures de decreixement
turístic.
Perquè el benestar i la justícia social ho

tenen tot a veure amb la sostenibilitat
ambiental.

1 Decret llei 1 /201 6, de 1 2 de gener, de
mesures urgents en matèria urbanística.
2 Acord del Consell de Govern de 1 7 juliol
de 201 5 pel qual s’amplia el termini per a la
regularització de places turístiques.
3 Llei 8/201 2, de 1 9 de juliol, de turisme de
les I lles Balears.
4 diariodemallorca.es / EFE (201 6, 26 de ge-
ner) La Playa de Palma tendrá 3.700 plazas
hoteleras nuevas. Diario de Mallorca.
5 Com, per exemple, l’adquisició de la ca-
dena Hotelbeds per part de la Societat de
Capital Risc Cinven i el fons de pensions Ca-
nada Pension Plan Investment Board.
6 Redacció (201 6, 29 d'abril) Una sociedad
de capital riesgo y un fondo de Canadá
compran Hotelbeds por 1 .1 65 millones. Dia-
rio de Mallorca.
7 Magro, A. (201 4, 1 4 de març) Fondos
internacionales se lanzan a la compra de
hoteles en Mallorca. Diario de Mallorca.
8 Ibídem.
9 Magro. A. (201 6, 1 0 de gener) Los inver-
sores se lanzan a la caza de hoteles. Diario
de Mallorca.
1 0 Escarrer, G. (201 5, 1 4 d'agost) Prudencia,
templanza y justícia. El Económico.

La política ha de definir
models de benestar
col·lectiu sostenibles
en el temps, que

passen per transitar vers
el decreixement turístic i

distribuir millor
els ingressos

7Empara política

«Cartells electorals» (maig 201 5) denunciant el poder dels hotelers balears. Macià Blázquez.

Margalida Ramis
Macià Blázquez

La iniciativa del sector
hoteler de regular a la carta

no només ha estat
cosa de governs del PP

Afegitó de plantes a un hotel a la Platja de Palma al març de 201 5. Macià Blázquez.
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Habitacions amb dret a microones i neve-
ra per 600 al mes, quotes setmanals
que arriben als 700 per un pis de 35 m2,
terrasses i sofàs com a alternatives habi-
tacionals, haver de marxar de casa teva a
l'estiu perquè no pots pagar l'augment de
quota, lloguer en edificis sense acabar, fi-
ances desproporcionades i molts mesos
per avançat. Aquests són alguns exemples
que ens trobem si volem disposar d'un
sostre a Eivissa.
Eivissa està entre les cinc ciutats amb

l'habitatge més car de l'Estat espanyol.
Segons les dades del Ministeri de Foment,
els habitatges de fins a cinc anys d'anti-
guitat tenen un preu de 2.851 ,9 el metre
quadrat. Durant el 201 5 el preu mitjà de
l'habitatge a les Balears va augmentar un
5,4% respecte a l'any anterior. Aquesta si-
tuació dificulta l'accés a un sostre per a
les classes treballadores que no han aug-
mentat els seus ingressos en la mateixa
proporció i veuen com un lloguer digne o
l'accés a una VPO es converteix en una
utopia. La falta de regulació al mercat du-
rant la bombolla immobiliària i la manca
de recursos per fer front a l'oferta del llo-
guer abusiu han deixat un panorama
desolador.
Tant les persones residents com les que

vénen a fer la temporada es troben amb
un mercat de lloguer tan limitat que difi-
culta la seva llibertat de triar. Les resi-
dents, condemnades a pagar preus
desorbitats per espais indignes, i les tem-
poreres, obligades a viure en habitatges o
habitacions sense regular.
El sector de la població que més pateix

aquesta situació és la joventut, que veu
molt difíci l o impossible emancipar-se. A
aquesta greu situació (comú a les altres
comunitats) s'afegeix l'exclusivitat de
l'oferta de l'habitatge. Es continua cons-
truint per a persones amb un alt poder
adquisitiu mentre promocions d'habitat-
ges «normals» es paren. A més a més, la
forta recepció de mà d'obra temporera a
l'estiu és un handicap afegit tant per a
residents com per a immigrants. El darrer
estiu ja es va veure com moltes de les
persones que tenien feina a l' i l la havien
de marxar per no trobar una casa on pas-
sar la temporada i no sembla que aquesta
temporada canviï.

Propietaris de pisos i immobiliàries han
vist l'esti l de vida de temporada (treballar
durament els mesos d'estiu per poder
viure la resta de l'any) com una gran
oportunitat de negoci. Després de l'esclat
de la bombolla, s'ha trobat en els lloguers
de pisos la nova manera d'especular.
L'elevada demanda d'habitatges i la man-
ca d'opcions fan que les agències i propi-
etàries es disputin les cases a cop de
talonari. A més, l'augment del preu durant
la temporada alta provoca l'abandona-
ment dels llogaters o el seu ofegament
per resistir la resta de l'any.
Això ha fet que durant l'h ivern els pisos

es mantinguin buits i se saturin a l'estiu.
La majoria de les persones que vénen a
treballar la temporada no tenen un poder
adquisitiu alt, fet que suposa el «rello-
guer» d'habitacions i espais de la casa
com a alternatives. Així, s'accepten els in-
flats preus que es demanen compartint
l'estança amb altres persones i, fins i tot,
dormint en espais sense finestres o en un
matalàs a la terrassa. Les dures condici-
ons laborals fan que la majoria es confor-
mi amb un matalàs on poder descansar.

Lluites pel dret a l'habitatge
La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca
(PAH) d'Eivissa porta gairebé quatre anys
lluitant perquè les institucions reconeguin
el dret fonamental a un habitatge digne i
denunciant la manca d'alternatives habi-
tacionals. Les persones que no poden
permetre's les elevades quotes hipotecàri-
es i han de deixar de pagar-les per sobre-
viure es veuen amb la incertesa de trobar
una alternativa.
A aquesta lluita s'h i han sumat noves

plataformes com la Indignació pel Lloguer
Abusiu a Eivissa i la Plataforma d'Afectats
pel Lloguer, fusionades ambdues des del
20 de gener. A través de les xarxes socials
han denunciat en moltes ocasions aquells
que tracten de fer negoci amb el lloguer
d'habitatges de manera abusiva i han se-
nyalat milers de pisos il· legals que
s'anuncien amb total impunitat per Inter-
net.

La pressió social és la que ha aconseguit
posar sobre la taula el debat i obligar les
institucions a moure fitxa. L'actual Govern
Balear va decidir reobrir fa dos mesos
l'oficina de l' Institut Balear de l'Habitatge
(IBAVI) a Eivissa amb la intenció de posar
ordre al descontrol de l'habitatge per les
persones més necessitades de l' i l la. La sa-
turació de demandes amb què es va tro-
bar l'oficina el primer dia d'obrir (i que no
ha cessat des de llavors) ha fet que la si-
tuació no millori i no sembla que hi hagi
expectatives de millora en un període curt
de temps. Per la seva part, el Consell d'Ei-
vissa va començar amb periòdiques Me-
ses d'Habitatge, de les que tothom sembla
sortir molt esperançat però els resultats
triguen a materialitzar-se.
Davant la lentitud de les actuacions polí-

tiques, la Plataforma d'Afectats pel Llo-
guer, juntament amb la PAH i altres
moviments socials i ciutadania, van
llançar-se al carrer el passat 9 d'abril per
visibilitzar les seves demandes al centre
de la ciutat i tenen previst tornar-ho a fer
a finals de maig. Després de la manifesta-
ció, la Plataforma d'Afectats pel Lloguer
van recopilar totes les demandes rebudes
a través de la seva pàgina de Facebook i
les van denunciar a Hisenda.

Tant Hisenda com el Consell s'han com-
promès a actuar sobre la base d'aquestes
denúncies i, des de la institució insular,
s'ha anunciat un pla de xoc contra els llo-
guers turístics a través d'una aplicació in-
formàtica que detectarà les infraccions a
les quatre principals webs espanyoles de
lloguers turístics. El Consell assegura que

en la primera pàgina web analitzada ja
s'han detectat entre 1 5.000 i 20.000 llits
presumptament il· legals en uns 4.500 im-
mobles. La manca de recursos i de perso-
nal impossibilita accelerar el procés
sancionador que preveu tancar cada ex-
pedient en un període de dos anys.

Perspectives de futur
La contradicció a què s'enfronta ara la
població d'Eivissa és la manera de com-
patibilitzar la saturació i sobreexplotació
de les infraestructures bàsiques i la limi-
tació de territori amb la necessitat d'habi-
litar zones amb habitatges socials. Els
cadàvers urbanístics i el catàleg d'habitat-
ges buits de les entitats bancàries i grans
tenedors podria donar solució a aquesta
contradicció i proposar alternatives reals i
factibles a la ciutadania.
En canvi, el debat institucional es centra

en la regularització, o no, dels lloguers
turístics, tot obviant que partim d'una si-
tuació heretada de la bombolla immobi-
liària i de l'especulació en matèria
d'habitatge. Les persones que viuen a Ei-
vissa tot l'any i les que volen fer-ho du-
rant la temporada continuaran tenint
greus problemes per trobar un habitatge
digne i és per això que es preveu més
mobilització al carrer.

Article adaptat de l'original publicat a La Di-
recta: García P. (201 6, 2 de març) El negoci
del lloguer a Eivissa. Directa.cat.

Paola García Martínez

El lloguer turístic a Eivissa, especulació contra
un dret bàsic

La contradicció a què
s'enfronta ara la població
d'Eivissa és la manera de

compatibilitzar la saturació
i sobreexplotació de les
infraestructures bàsiques
i la limitació de territori

amb la necessitat
d'habilitar zones

amb habitatges socials

Manifestació del 9 d'abril contra els lloguers abusius i pel dret a un habitatge digne. PAH Eivissa.

Anunci d'un pis tapiat a primera línea de mar a Cala de Bou (Sant Josep). Paola García

Propietaris de pisos
i immobiliàries han vist

l'estil de vida de temporada
(treballar durament els
mesos d'estiu per poder
viure la resta de l'any)

com una gran
oportunitat de negoci

L'abús de l'especulació del lloguer a Eivissa és el que ha fet que actualment sigui notícia, però fa molt de
temps que la gent té moltes dificultats per trobar un sostre per tot l'any.

Eivissa està entre les cinc
ciutats amb l'habitatge més

car de l'Estat espanyol
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El lloguer vacacional: un torrent desbordat
El brutal creixement d'aquesta modalitat d'explotació turística està ten int greus conseqüències.

Un dels temes turístics d'enguany és sen-
se dubte l'anomenat lloguer vacacional.
Una modalitat turística que fa uns anys,
encara que relativament important, era
pràcticament desconeguda per la gran
majoria de la població. Però, com ja
avisàrem en els anteriors números
d'aquest monogràfic, ha anat agafant una
impressionant embranzida que ha col·lo-
cat aquesta forma d'explotació turística a
nivells tan importants com els de la clàs-
sica oferta hotelera. Així, ja el 201 4, el di-
ari Ara Balears publicava un reportatge
sobre les més de 50.000 cases que es cal-
culava es llogaven a turistes1 . Una oferta
que des de llavors no ha deixat de créixer
a uns ritmes gairebé frenètics de fins al
30% anuals2 i que està provocant un con-
flicte d' interessos amb els hotelers, ja que
aquests calculen que un 30% dels lloguers
no estan reglats3, fet que, a més, ha pro-
vocat l'anunci d' intervenció de l'Agència
Tributària4. Un autèntic boom que s' infla
dia a dia i que a la llarga pot rebentar.

La crisi econòmica de 2008 i els efectes de
la primavera àrab
Per saber d'on parteix i com s'infla aques-
ta bombolla del lloguer turístic ens hem
de remuntar als anys durs de la crisi fi-
nancera i immobiliària, en els quals acaba
un llarg cicle d'expansió immobiliària que,
a les I lles, a més, s'escampà arreu del ter-
ritori (l 'anomenada rururbanització). El
canvi de postura del capital davant la no-
va situació l'expressa molt bé el geògraf
Ivan Murray: «[.. . ] en un escenario de
enorme capacidad residencial contruida
en los espacios turísticos y ante una situ-
ación de caída de las rentas salariales, y
con la paralización de las compraventas
de viviendas, muchos propietarios-endeu-
dados han optado por destinar esas vivi-
endas al alquiler turístico. Pero no
solamente eran los pequeños propietari-
os-endeudados los que se han lanzado al
negocio del turismo residencial, sino que
los auténticos protagonistas han sido los
grupos inmobiliarios de las zonas turísti-
cas y de aquellas susceptibles de turisti-
zación, los que se han lanzado a la
extracción de rentas turísticas de las vivi-
endas que de todas maneras no podian
vender»5. O sigui, són en realitat els gran
grups immobiliaris i la banca (no oblidem
que controla gran part d'aquest sector)
els que impulsen aquest nou negoci.
Per altra banda, no podem obviar en

aquest tremend augment del turisme resi-
dencial l 'efecte de les primaveres àrabs:
Uns intents de revolta en molts països
àrabs que tenien un potent sector turístic
(Egipte i Tunísia especialment) i on la
contrarevolució (impulsada sobretot per
les petromonarquies del Golf Pèrsic) els
ha abocat a guerres com la de Síria, a no-
ves dictadures com la d'Egipte o a l'ame-
naça del terrorisme en el cas de Tunísia.
Tot això ha ocasionat un canvi en els flu-
xos turístics, els quals s'han encaminat a
territoris segurs i en total expansió com

és el cas de les I lles Balears.

L'empenta de les noves tecnologies
L'extraordinari boom del lloguer vacacio-
nal hauria estat impossible sense les pos-
sibilitats turístiques que ofereixen les
noves tecnologies i les xarxes socials que
s'han creat al voltant d'elles. Internet és
el principal aparador d'aquesta oferta, en
la qual ja han desembarcat a les I lles les
grans empreses mundials dedicades a
aquest negoci. Aleshores, a les Balears ja
hi ha anunciades en pàgines com la fa-
mosa AirBNB (que és la puntera en oferta
d'allotjaments, superant als hotels) i d'al-
tres com Homeaway o Homelidays, més
de 50.000 cases i pisos en constant aug-
ment de preu (entre els més alts del
món) i amb unes sucoses comissions per
aquests portals d' Internet, d'entre 20 i 1 00
euros per setmana6.

L'esquerra a favor d'aquesta modalitat
d'explotació turística
En tot això del turisme residencial h i ha
hagut bastant consens entre la dreta i
l 'esquerra sobre les seves possibilitats
econòmiques i el debat només s'ha cen-
trat en la competència lleial o deslleial
que aquest sector està provocant al clàs-
sic turisme d'hotel. Així les coses, per part
de l'esquerra s'ha defensat la postura de
regular i legalitzar aquesta forma d'explo-
tació turística en una clara aposta pel lliu-
re mercat capitalista i en defensa de la
classe mitjana propietària. I tot, perquè
aquest negoci ha entrat en disputa del
tron turístic als hotelers. A més, en la se-
va defensa del lloguer vacacional, l 'es-
querra ha exposat com a bondat social
d'aquest turisme un suposat millor repar-
timent del pastís turístic: entre els propie-
taris de cases, entre els propietaris de
bars i restaurants (turístics sobretot), en-
tre les empreses de lloguer de cotxes... I ,
entre la classe treballadora? Aquí, és on el
negoci del lloguer vacacional només està
repartint les poques miques que queden
del seu llépol pastís. Al contrari, ha pro-
vocat un brutal augment dels lloguers i la
conseqüent expulsió de les classes més
populars de les zones que han entrat dins
aquest circuit7. L'exemple del centre de
Palma i de barriades com el Molinar i San-
ta Catalina són aclaparadors, així com de
zones turistitzades on fins i tot treballa-
dors que vénen a fer la temporada no tro-
ben habitatges per llogar a preus
assequibles8.

Així mateix, els partits d'esquerra i els
seus altaveus, en la seva aposta pel turis-
me «alternatiu» que per a ells suposa el
lloguer vacacional, han al·legat que
aquest tipus de turisme és sostenible,
que respecta el medi ambient i que té cu-
ra pel nostre patrimoni cultural. Uns argu-
ments que, per exemple, el també geògraf

Macià Blázquez ha desmuntat de manera
rotunda, ja que els estudis demostren que
aquest suposat turisme de qualitat té més
impacte en el territori que el turisme de
masses concentrat en una zona concreta9.
Hem de tenir en compte que un dels
atractius d'aquesta oferta turística són els
xalets amb piscina en zones rurals (que
s'han multiplicat per 6 els darrers tres
anys1 0), amb tot el que això suposa de
consum de recursos i de banalització i de
mercantilització de foravila.

Cap a l'abolició
El lloguer vacacional no representa una
alternativa al turisme tradicional de sol i
platja, n i és sostenible i, n i molt manco,
és un turisme que ens encamini a la justí-
cia social. És una altra crossa per sostenir
el jou turístic. Afegeix aigua damunt el ba-
nyat, ja que la seva extraordinària expan-
sió no ha fet més que augmentar la
insuportable pressió que sofreix el territo-
ri, especialment durant els mesos d'estiu
(rècord de visitants any rere any). Una
pressió que s'ha escampat arreu de l' i l la,
arribant a zones que abans estaven fora
dels circuits turístics i que, per a més Inri,
estan fomentant molts ajuntaments
d'aquestes zones (Plans Estratègics de
Desenvolupament Turístic).
Així les coses, davant aquest desborda-

ment turístic fan falta mesures contun-

dents com la que proposa Blázquez: la
prohibició del lloguer vacacional. No són
legítimes les intencions de certa classe
mitjana de viure de rendes. Com no pot
ser que d'un dret com és l'habitatge es
faci negoci. L'habitatge no ha de ser una
mercaderia.

1 Redacció (201 4, 30 de novembre) L'oferta
de més de 50.000 cases als turistes exigeix
regulació. Ara Balears.
2 Ruiz Collado J . L. (201 6, 22 de febrer) La
demanda de viviendas vacacionales de Ma-
llorca aumenta un 30% en Europa. Última
Hora.
3 Ramis M. (201 6, 1 0 d'abril) Mallorca cu-
enta con 341 .000 plazas legales para más de
1 3 millones de visitantes. Última Hora.
4 Román C. (201 6, 8 d'abril) Hisenda posa
el focus en el frau del lloguer turístic. Ara
Balears.
5 Murray I . (201 5) Capitalismo y turismo en
España. Del «milagro económico» a la «gran
crisis». Alba Sud.
6 Magro A. (201 6, 1 7 d'abril) Pisos a 256
euros al día en la isla del alquiler turístico.
Diario de Mallorca.
7 Magro A. (201 6, 3 d'abril) El alquiler a tu-
ristas deja sin pisos a los residentes: la
oferta cae un 60%. Diario de Mallorca.
8 Riera J ., Ramis M. (201 6, 1 7 d'abril) El bo-
om del alquiler vacacional deja la isla sin pi-
sos para los trabajadores. Diario de
Mallorca.
9 Verger P. (201 5, 4 de setembre) Blázquez:
«En Magaluf se expulsa al turismo obrero
por un modelo elitista que privatiza el lito-
ral». El Económico. Última Hora.
1 0 Ramis M. (201 6, 6 de maig) El alquiler
turístico en viviendas de fuera de Palma se
multiplica por seis en tres años. Última Ho-
ra.

El 2014, es calculava
que més de 50.000
cases de les Balears
es llogaven a turistes

A Palma ja hi ha símptomes de reacció davant l'allau del lloguer vacacional.

El lloguer vacacional no
representa una alternativa
al turisme tradicional de sol
i platja, ni és sostenible
ni és un turisme que ens

encamini a la justícia social

Les piscines són un requisit indispensable que demanen les empreses dedicades al lloguer turístic.

Antoni Pallicer Mateu



Danys i conseqüències del turisme a les nostres Illes

1 0 Pensament

Sobre refugiats, immigrants i turistes

La terrible guerra de Síria, així com la crisi
econòmica que començà el 2008, ha posat
al descobert la vertadera cara de la Unió
Europea, que no és altra que la del capi-
tal. Així, quan es produïa a les portes
d'Europa la diàspora de refugiats més
gran des de la I I Guerra Mundial, aquesta
unió de països, que s'autoproclamen els
més avançats en matèria de drets hu-
mans, ha respost mitjançant la repressió.
A la vegada, també hem estat testimonis
del brutal contrast d'aquesta Europa que
impulsa i genera gran part dels viatges de
plaer del món (els residents de la UE a
partir dels 1 5 anys d'edat efectuaren 1 1 00
milions de viatges turístics o professionals
durant el 201 31 ) i per contra és una forta-
lesa de murs i pues per protegir-se dels
pobres i refugiats dels països de l'altra
part de les tanques. O sigui, els governs
dels països d'on surten gran part dels tu-
ristes del món (per exemple, l'any 201 3
els residents alemanys passaren 746 mili-
ons de nits fora del seu país1 ) no adme-
ten que els necessitats puguin asilar-se
entre les seves riques fronteres si no és
per poder-ne treure rèdit econòmic2.

L'Europa dels guiris es banya en el «Mare
Mortum»
La repressió de la Unió Europea contra els
immigrants i refugiats no és una novetat.
Segons l'Observatori Proxi, entre els anys
2000 i 201 5, més de 27.000 persones mori-
ren intentant arribar a les costes d'Europa
banyades pel mar Mediterrani. Un autèn-
tic escàndol del qual l'Europa del nord
—l'Europa rica— sempre se n'ha rentat les
mans perquè ha transferit als països pe-
rifèrics de la Unió Europea, especialment
a Espanya, a Itàlia i a Grècia, la responsa-
bilitat d'aturar mitjançant la força la inva-
sió dels nous «bàrbars».
Durant aquests anys de continus ofega-

ments d' immigrants en aigües europees,
el turisme no ha fet més que augmentar i
ha estat testimoni de primera mà
d'aquest drama, ja que molts turistes han
pogut veure com arribaven a les platges

on ells descansaven pasteres estibades
d'extenuats immigrants que immediata-
ment havien de partir a córrer per a no
ser enxampats per la policia. També s'han
donat casos de creuers plens de turistes
que han albirat naufragis de les precàries
embarcacions que utilitzen els immigrants
o que directament han participat en el
rescat i l 'auxili3. Tots dos exemples són
fets que mostren a cara descoberta l'es-
pantós contrast entre els territoris del sud
global i els països del nord.

Neocolonialisme, guerra i turisme
La vella Europa, que molts consideren el
bressol de la civilització moderna i dels
drets humans, també ha estat l'Europa del
bestial colonialisme: un sistema polític
basat en l'explotació nua i crua que enca-
ra perdura en molts aspectes.
Segons moltes lín ies d' investigació, la

Revolució Industrial a Europa no hauria
estat possible sense l'extracció de recur-
sos naturals i energètics dels països con-
querits, juntament amb altres processos4.
També, sense l'actual extracció de recur-
sos naturals dels països que sofriren el
sistema colonial, Occident no hagués po-
gut engendrar la societat de consum, la
mundialització econòmica i les noves re-
volucions tecnològiques5. Així mateix, la
globalització de la indústria turística -l'en-
trada dins el circuit turístic mundial de
molts països del sud global- no seria pos-
sible sense aquest neocolonialisme, com
és el cas dels paradisos turístics del Carib
i del sud-est asiàtic, zones que han estat
pioneres en la fórmula turística del «re-
sort» i del tot inclòs.
La paradoxa de tot això és que el nord

explotador dels recursos del sud i expor-
tador de turistes arreu, reprimeix la immi-
gració provocada en gran mesura per
aquesta explotació6, així com els refugiats
de les guerres que Occident ha causat de

manera directa o indirecta. Per exemple,
entre les masses de gent que han agafat
camí cap a Europa, tant per la via grega
com per la italiana, són molts els que te-
nen la nacionalitat afgana o la iraquiana,
països que foren invadits pels Estats Units
i els seus aliats. Igualment, els que són
majoria, els refugiats sirians, fugen d'una
guerra que han provocat els aliats histò-
rics d'Occident en el món àrab, com el rè-
gim absolutista de l'Aràbia Saudita, que,
no oblidem, ara mateix està massacrant a
la població veïna del Iemen. Unes guerres
aquestes, en les quals els països occiden-
tals es lucren amb la venda d'armes7 8.

La crisi de refugiats afecta el turisme
El paper que la Unió Europea i molts dels
països de la seva òrbita estan protagonit-
zant per reprimir els fluxos de refugiats
de la guerra de Síria i d'altres territoris en
conflicte com Afganistan, Eritrea o Líbia,
ha de passar a la història de les vergo-
nyes de la humanitat. Els governs euro-
peus han ignorat i incomplit gairebé tots
els tractats internacionals d'ajuda als re-
fugiats i la més bàsica solidaritat. Les
notícies sobre l'aprovació de mesures per
confiscar els pocs béns que puguin tenir
els asilats, sobre les condicions que estan
patint en els improvisats camps de reten-
ció, sobre els milers d' infants desapare-
guts i, ara, sobre l'acord amb Turquia (un
Estat que vol aniquilar el poble kurd, que
està acusat de connivència amb el famós
Estat Islàmic i que està aplicant una
duríssima repressió contra la dissidència
interna) són una mostra de com la rica
Unió Europea està tractant aquesta crisi
humanitària. Encara més cruel resulta
aquest panorama quan les prioritats són
protegir les economies internes i els viat-
ges de plaer enfront dels viatges per ne-
cessitat imperiosa9 1 0 1 1 . Uns conflictes
que, a més, s'estan aprofitant per endurir

les legislacions i que a la vegada afavo-
reixen l'augment de l'extrema dreta xenò-
foba. Així i tot, una part important de la
societat civil d'Europa no s'ha mostrat in-
sensible i passiva davant d'aquest drama i
ha passat a l'acció donant la benvinguda
als refugiats, acudint als llocs de desem-
barcament per ajudar directament, envi-
ant ajuda material i econòmica o
denunciant els seus propis governs.
En conclusió, la societat capitalista està

farcida de contradiccions i la del turisme,
davant la terrible problemàtica de les mi-
gracions, és una de les més cruels i la te-
nim a les portes de ca nostra.

1 Eurostat (201 3) Tourism statistics. Stadis-
tics Explained.
2 elEconomista.es (201 5, 1 0 de setembre)
Alemania necesitaría 500.000 refugiados para
mantener a flote su economía. ElEconomis-
ta.es.
3 Palmeri C. (201 5, 22 de setembre) The Re-
fugee Crisis in Europe Is Hurting Cruise-Ship
Travel. Bloomberg.
4 Federici S. (201 0) Calibán y la bruja. Mu-
jeres, cuerpo y acumulación originaria. Trafi-
cantes de Sueños.
5 Dins l'actual divisió econòmica del món,
el sud global és la mina d'on surten gran
part de les matèries primeres i també on
s'ha transferit la producció del sector secun-
dari.
6 Martínez R. (201 5, 28 d'abril) Senegal: no
queremos a su gente, pero sí a sus peces.
LaMarea.com.
7 El País (201 6, 1 5 de gener) Récord histó-
rico de venta de armas españolas a Arabia
Saudí. El País.
8 Europa Press (201 5 , 1 6 de març) ¿Quiénes
son los principales exportadores de armas y
a qué países venden? Europa Press.
9 Mantas Y. (201 6, 1 8 de gener) El turismo
'huye' de Grecia: la inmigración afecta a la
economía en las islas del Egeo. ElEconomis-
ta.es.
1 0 Euro News (201 5, 28 de setembre) El sec-
tor de los transportes y el turismo, víctimas
colaterales de la crisis de los refugiados en
Hungría. EuroNews.com.
1 1 EFE (201 6, 8 de març) Terrorismo y refugi-
ados, temas clave para la industria turística
en la ITB. Expansión.

L'Europa que genera gran
part dels viatges de plaer

del món és una fortalesa de
murs i pues per protegir-se

de pobres i refugiats
A la tanca de Melilla es poden veure part de les contradiccions del capitalisme mundial.

El contrast entre la lliure circulació de turistes i la repressió de les migracions.

El xoc entre les necessitats de les persones refugiades i els interessos turístics provoca conflictes.

Entre els anys 2000 i 2015
més de 27.000 persones
moriren intentant arribar
a les costes d'Europa

banyades pel Mediterrani

Antoni Pallicer Mateu
Manuel Alcalá García
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Turisme, tècnica i societat de l'espectacle
La present indústria del turisme no seria possible sense els perfeccionaments de la «Màquina» i sense la
conversió de les experiències en mercaderies.

Segons un informe de la Universitat d'Ox-
ford per a l'associació empresarial World
Travel & Tourism Council el turisme genera
un 9,8% del PIB mundial si se sumen els
efectes directes i indirectes. Unes dades
que premien aquest sector econòmic com
el primer del món; l'avantguarda del capi-
talisme dels darrers anys i possiblement
del futur, si les previsions sobre aquest
sector es confirmen1 . Una indústria on
l'Estat espanyol està ja en el tercer lloc
amb 65 milions de turistes el 201 4 i on les
I lles Balears són una de les joies de la co-
rona, amb gairebé 1 4 milions.
Per entendre aquesta meteòrica carrera

del turisme és impossible no relacionar-lo
amb el també impressionant ascens de
les noves tecnologies i amb els canvis so-
cials i polítics que es generaren a Europa
després de la I I Guerra Mundial i a la res-
ta del món després de la caiguda del bloc
soviètic l'any 1 989.
«Aunque el capitalismo y la técnica de-

ben distinguirse claramente en cada eta-
pa, una condicionaba la otra y repercutía
sobre ella. [ . . . ] Al apoyar la máquina, el
capitalismo aceleró su andadura y propor-
cionó un incentivo especial a la preocupa-
ción por los perfeccionamientos
mecánicos». L'any 1 934, Lewis Mumford,
en la seva obra Técnica y Civilización2 ja
reflexionava sobre l'origen del que ell
anomenava «La Màquina» i el seu paren-
tesc amb el capitalisme: «[.. . ] la busca de
poder por medio de abstracciones [.. .]».
Així, en el cas de l'actual primera indús-
tria mundial, el turisme necessàriament
ha d'anar associat a l' invent de l'aeronàu-
tica. Segons dades de l'OMT de 201 4, el
54% dels viatgers que pernoctaren ho fe-
ren utilitzant l'avió com a mitjà de trans-
port. Per contra, el transport en superfície
representava un 46% dels desplaçaments.
D'aquests, un 39% foren per carretera, un
2% per lín ies ferroviàries i un 5% per vies
aquàtiques. O sigui, que sense els mons-
tres voladors i l 'or negre, la Travelitis furi-
osus («Viajar es el nombre de una
enfermedad moderna que quedó fuera de
control a mitad de los años cincuenta y se
sigue expandiendo. La enfermedad –cuyo
nombre científico es Travelitis furiosus–
la transmite un germen llamado prosperi-
dad.» George Mikes) seria impossible.
Abans de la I Guerra Mundial el turisme

era una activitat d'oci i plaer que només
gaudia la gent més rica, una ínfima mino-
ria de la població. Però, els pactes socials
que s'establiren després de la I I Guerra
Mundial i que instauraren l'Estat del
Benestar, possibilitaren que una gran part
de la classe obrera dels països més rics
d'Europa fossin els primers clients de la
reconversió de la immensa flota d'aviació
militar que s'havia desenvolupat durant
els anys de la guerra en aviació civil3. Una
informació que confirma l'afirmació de
Mumford: «La técnica tiene indudable-
mente una gran deuda con el capitalismo,
igual que la tiene con la guerra [.. .]».
Si l 'aviació és el sistema motriu que

transporta la major part del turisme, un
altre invent molt lligat a la tecnologia mi-
litar ha revolucionat la indústria turística
aquests darrers anys (així com ho ha fet
amb el sistema capitalista). «La irrupción
de internet a finales de los años 1 990 su-
puso un punto de no retorno para la in-
dustria turística, ya que nada volvió a ser
como antes. Los cambios que introdujo la
web, pequeños al principio, fueron ganan-
do velocidad y peso y hoy en día la activi-
dad turística apenas puede concebirse sin
la red»4. Un estudi de Seggitur de 201 3
per al Ministeri d' Indústria i Turisme espa-
nyol revela que un 46% de la població es-
panyola ja reserva l'allotjament mitjançant
Internet, un percentatge que està en ràpid
ascens i que en les franges d'edat més jo-
ves ja és clarament el majoritari. Així ma-
teix, en els països on el capitalisme està
més avançat, com els escandinaus, les re-
serves online superen ja el 80% del total.
Un fenomen que, a més, ha disparat nous
formats d'explotació turística com el llo-
guer vacacional, el qual ha provocat el
naixement de nous actors en el negoci
turístic com els gegants Airbnb o Home-
away.

Si Internet ha donat un nou impuls al
turisme, l' impacte que tendrà un altre in-
vent de la indústria militar, la tecnologia
mòbil, també serà molt important i ja està
en l'agenda d'explotació dels agents
econòmics que controlen el negoci turís-
tic.
Així com l'expansió capitalista va en

consonància amb els perfeccionaments
tècnics (els actuals mercats financers són
també inconcebibles sense la informàtica i
Internet), tampoc podem entendre l'extra-
ordinària progressió del turisme sense la

consolidació del que Guy Debord batejà
com a societat de l'espectacle. En aquest
llibre manifest que Debord publicà l'any
1 967, en el seu primer aforisme, ja exposa
que «La vida entera de las sociedades en
las que imperan las condiciones de pro-
ducción modernas se anuncia como una
inmensa acumulación de espectáculos.
Todo lo directamente experimentado se ha
convertido en una representación». Uns
aspectes que són part fonamental de l'ex-
periència turística i que ja el mateix De-
bord en una altra part del seu manifest
declarava que «En su área más avanzada,
el capitalismo concentrado se orienta ha-
cia la venta de bloques de tiempo "total-
mente equipados", cada uno de los cuales
constituye una sola mercancía unificada
que integra cierto número de mercancias
diversas. Así ha podido aparecer, en la
economía en expansión de los "servicios"
y del ocio, la fórmula del "todo incluido",
para el hábitat espectacular, para los seu-
dodesplazamientos colectivos de las vaca-
ciones, para el abono al consumo cultural,
y para la venta de la propia sociabilidad
[.. .]». I així és, destruïda la vida en comu-

nitat per la individualitat ciutadana con-
sumista i convertit el temps en una altra
mercaderia («La condición previa para
elevar a los trabajadores al estatuto de
productores y consumidores «libres» del
tiempo-mercancía fue la expropiación vio-
lenta de su tiempo»5), a la present vida el
turisme ens proporciona una falsa il· lusió
de llibertat i benestar; una altra manera
d'evadir-se de l'avorrida i estantissa quo-
tidianitat però que a la llarga també es
converteix en la mateixa quotidianitat.

En defin itiva, per repensar, reconvertir o
destruir el turisme, s'ha d'entendre aquest
com a part fonamental del sistema capi-
talista avançat, amb tot el que això impli-
ca. O sigui, problemàtiques de gran
complexitat i d'arrels cada vegada més
profundes que calen ser abordades de
manera radical i a llarg termini.

1 El turisme ha experimentat un creixement
pràcticament in interromput. Les arribades de
turistes internacionals a escala mundial han
passat de 25 milions l'any 1 950 a 278 mili-
ons el 1 980, 527 milions el 1 995 i 1 .1 33 mili-
ons el 201 4. I , segons les previsions de
l'Organització Mundial del Turisme (OMT), les
arribades de turistes internacionals a escala
mundial creixeran un 3,3% anualment entre
201 0 i 2030, fins arribar als 1 .800 milions.
2 Mumford L. (2006) Técnica y Civilización.
Alianza editorial.
3 Murray I . (201 5) Spain is different. Turis-
mo y cemento desde la España fascista a la
crisis global. Ekintza Zuzena, núm. 42.
4 Canalis X. (201 1 , 4 de juliol) Móviles: la
nueva revolución del turismo. Hosteltur.com.
5 Debord G. (201 2). La sociedad del es-
pectáculo. Pre-Textos.

Segons dades de 2014 de
l'Organització Mundial del

Turisme, el 54% dels viatgers
que pernoctaren es

desplaçaren amb avió

Tot ja forma part de la societat de l'espectacle.

Així com l'expansió
capitalista va en

consonància amb els
perfeccionaments tècnics,
tampoc podem entendre
l'extraordinària progressió

del turisme sense la
consolidació del que

Guy Debord batejà com a
societat de l'espectacle

L'avanç de la telefonia mòbil pot provocar una altra passa endavant de la indústria turística.

Antoni Pallicer Mateu

Si l'aviació és el sistema
motriu que transporta

la major part del turisme,
Internet, un altre invent
molt lligat a la tecnologia
militar, ha revolucionat
la indústria turística
aquests darrers anys
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1 4 Recursos

Externalitats negatives del turisme de masses

El nostre model turístic de masses en què
s'ofereix sol i platja ha estat considerat un
exemple a seguir. Durant els darrers anys
els elogis cap a aquest model han anat en
augment pel fet que mentre a la resta de
l'Estat es feien patents els efectes de la
crisi econòmica, a les I lles Balears, i més
concretament a Eivissa, d'on en sóc resi-
dent, la recessió no hi ha deixat emprem-
ta.
Ningú posa en dubte els beneficis

econòmics que aporta el turisme, gràcies
a aquesta activitat podem dir que n'hem
sortit i l· lesos dels efectes de la crisi finan-
cera. A més, a grans trets, ha suposat la
«millora» de les infraestructures disponi-
bles (encara que en molts casos s'han
desenvolupat macro projectes innecessa-
ris) i un major interès pel desenvolupa-
ment de nous béns i serveis. Però no
podem deixar enrere els impactes socio-
econòmics negatius que comporta l'activi-
tat turística, no podem advocar per un
model turístic en el qual tot s’hi val. La
postura inicial dels locals cap al sector
turístic sempre ha estat positiva, sempre
ha estat considerat un avenç econòmic,
però a mesura que els impactes negatius
es fan més patents i es trenca amb la
convivència pacífica entre les dues pobla-
cions aquesta percepció va canviant cap a
un creixent descontent de la població
resident, que acaba veient al turista com
algú amb qui competir pels recursos.
Aquesta convivència, ara per ara, no

està sent possible. D'una part, s'està ul-
trapassant amb escreix la capacitat de
càrrega turística de les I lles Balears a tots
els nivells —ambiental, social i econò-
mic—. Això genera el que Pere Salvà, ca-
tedràtic de la Universitat de la I lles
Balears (UIB), denomina com «angoixa
residencial». Segons les dades de l' IBES-
TAT, per cada 1 0 residents empadronats a
Eivissa i Formentera hi havia 1 3 persones
considerades població estacional durant
l'agost de 201 5. D'una altra, hi ha cada
cop una major estacionalitat al mercat de
treball i una creixent precarietat laboral. I
per útlim, com a conseqüència de l'aug-
ment de la inflació postissa provocada en
part per la creixent demanda dels visi-
tants i pel seu major poder adquisitiu.
Aquest darrer impacte està provocant

greus conseqüències. La conseqüència
més preocupant, sens dubte, està sent la
manca d'accessibilitat a l'habitatge per
part de la població resident. Encara que
no és l'única, la població local es veu ex-
closa de tot un seguit de béns i serveis
degut a aquest increment de preus de
mercat per sobre de la lògica econòmica.
En aquest sentit, la demanda creixent del
producte marca Ibiza per part dels turistes
ha promogut la proliferació de nous pro-
ductes locals transformats al mercat, com
olis, licors, confitures,.. . Però malaurada-
ment tampoc van destinats a la població
local, ja que ni el format ni els preus són
assequibles per als qui volen consumir-los
de manera habitual. Els envasos són cada

cop més petits, tots destinats a format
part dels souvenirs que porten de tornada
cap a casa els visitants. Fins i tot, alguns
empresaris molt espavilats s'han apressat
a donar una nova imatge (molt més chic)
a un producte tan propi de la terra com la
Sal d'Eivissa. Hem passat del dret a gaudir
d'una quantitat de sal a l'any per habitant
de l' i l la a haver de comprar-la en potets
de 1 25gr per gaire bé 6 , això sí amb un
packaging fabulós. Així mateix, la major
part dels olis locals es venen en envasos
d'un quart de litre o mig litre, i per l' im-
port de 8 o 1 2 , respectivament. A més,
el producte local en certa manera es ba-
nalitza, la major part dels turistes única-
ment l'adquireixen per la marca Ibiza, no
perquè sigui un producte artesanal, tradi-
cional, de qualitat, n i per ajudar al man-
teniment de l'activitat al camp o
reconèixer la figura del pagès. I si no és
així, observeu el darrer producte que ha
sorgit, Air of Ibiza, una llauna de «1 00%
aire puro sin aditivos», un gran insult a la
intel· ligència humana al comprar per 3
una llauna de «res»; això sí, a l'envàs,
molt petit, tot s’ha de dir, h i ha escrita la
paraula Ibiza.

Aquest darrer fenomen no és con-
seqüència única de la cada cop major
Pressió Humana (IPH) a les I lles ni del
major poder adquisitiu dels turistes, sinó
que també és responsabilitat dels em-
presaris. És clara la lògica empresarial en
aquest cas, simplement es tracta d’acon-
seguir la maximització del benefici. Per
què ho haig de vendre més barat si algú
està disposat a pagar-ne aquest preu?

Potser per cordura, però la cordura no
abunda entre els/les de raonament pura-
ment econòmic. Afortunadament, no són
tots els empresaris/es que tinguin aquest
punt de vista, encara existeixen un seguit
d’elaboradors/es que ofereixen els seus
productes a un preu raonable dels quals
també els residents ens podem beneficiar.
Esperem que aquests no vegin la seva ho-
nestitat com una pèrdua de beneficis
econòmics i s’uneixin a la nova corrent de
reduir l’envàs i incrementar els preus dels
productes.
Alternativament podem veure més enllà

del turisme com a l'única activitat econò-
mica viable a les I lles. El fet de centrar-
nos en el turisme ha tingut molts altres
efectes negatius sobre la societat, econo-
mia i medi ambient. Entre d'altres, el ràtio
d'abandonament escolar a les I lles és el
més elevat de l'Estat, ja que el turisme és
un focus d'atracció de mà d'obra poc qua-
lificada. També, és una de les causes per
la qual disposam d'una societat civil poc
organitzada. Els sector turístic ha suposat
la Balearització de tota la zona costanera,
i ara també la construcció a l' interior, a
més de la realització de macro projectes
com l'ampliació del port d'Eivissa. Així
mateix, el turisme marca la redacció de
totes les polítiques i plans d'acció públics,
fins i tot quan es tracta de sectors tan di-
ferents com l'agrari. Aquests són alguns
exemples d'externalitats negatives con-
seqüència del predomini del sector turístic
sobre la resta de sectors econòmics.

Com a alternativa al turisme disposam a
Eivissa d'una renaixent indústria de trans-
formació d’aliments; la qual, a més, po-
dria suposar la punta de llança pel
manteniment de l’activitat agrícola a les
I lles. Per què no aprofitar-se’n i ampliar-
ne l’accés als residents? Com he explicat,
aquesta activitat està enfocada majoritàri-
ament a ser un souvenir més, per què no

ser part del consum habitual de la pobla-
ció local? La major demanda d'aquests
productes podria comportar un major
interès per la producció d'aliments; alho-
ra, la transformació dels aliments els hi
aporta un valor afegit, imprescindible
perquè els pagesos i pageses puguin
plantejar-se continuar exercint el seu ofici.
Hem de posar fre a l'activitat turística

com a eix de les polítiques públiques,
creant alternatives. Per exemple, actual-
ment, l 'agricultura es percep per part de
les administracions com un servei de
manteniment del paisatge tradicional i no
com un sector que produeix aliments per
a la resta de població. Hem d'aconseguir
veure la resta de les activitats, com ara
l'agrícola, amb potencial per ocupar una
part de la població.

No pot continuar imperant la lògica
econòmica sobre un sector que afecta tant
i de tantes maneres diferents la població
local. Aquest punt de vista esbiaixat pot
portar-nos a la destrucció de tot el que
ens envolta —cultura, societat, patrimoni,
medi ambient.. .—. És cert que el turisme
té un efecte multiplicador sobre la nostra
economia i que en certa manera tots ens
en beneficiem (uns més que la RESTA),
però no podem deixar que condicioni la
qualitat i manera de viure a les I lles.
S'han de tenir en compte els impactes
socio-econòmics i medi ambientals nega-
tius que comporta l'activitat turística, no
podem advocar per un model turístic en el
qual tot s’hi val i s'han de desenvolupar
alternatives al predomini del turisme com
a única activitat econòmica viable. Els
lobbies existents marquen els seus
interessos clarament, nosaltres (la socie-
tat civil) hem de marcar els nostres als
dirigent polítics, cal que ens organitzem
per aconseguir una convivència de real i
de qualitat a les I lles.

Sonia Torres Boned

Per cada 10 residents
empadronats hi havia

1 3 persones considerades
població estacional durant
l'agost de l'any passat
a Eivissa i Formentera

Muntanya de sal a Eivissa: Un recurs local que pot acabar estant a l'abast de molts pocs.

S'han d'assegurar uns
mínims que permetin

una convivència entre la
població resident i la turista

Erosió de la relació resident-turista per la pèrdua de l'accessibilitat a béns i serveis locals.

Nova moda dels envasos mida souvenir només
aptes per a turistes.

No podem advocar per
un model turístic

en el qual tot s’hi val
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L'espoli dels recursos hídrics a les I lles Balears
Som la primera generació sense accés gratuït a l'aigua potable.

L'aigua és l'element que ha fet possible la
vida a la Terra. La recerca de possible vida
en altres planetes se centra en l'existència
d'aigua. L'aigua és un recurs natural
escàs, indispensable per a la vida i per a
l'exercici de la immensa majoria d'activi-
tats econòmiques: és irreemplaçable, no
ampliable per la mera voluntat de l'home,
irregular en la seva forma de presentar-se
en el temps i en l'espai, fàcilment vulne-
rable i susceptible d'usos successius, se-
gons el preàmbul de la Llei d'aigües de
1 9851 . Així i tot, ens trobam que els re-
cursos hídrics de les I lles estan fortament
degradats en la majoria de casos per
fenòmens d'intrusió marítima conseqüèn-
cia de la sobreexplotació. El nostre clima
mediterrani condiciona la disponibilitat
d'unes masses d'aigua, la gran majoria
subterrànies i molt dependents de les
pluviometries. En aquest context la sobre-
explotació no implica un esgotament de
les reserves hídriques sinó una intrusió
d'aigua de la mar, que ocupa la fracció
que ocuparia l'aigua dolça, i provoca la
salin ització dels aqüífers. Una aigua sub-
terrània que ha tardat segles a formar-se,
que hem destruït en poques desenes
d'anys i que es manifesta en el gest
d'obrir una aixeta d'on surt aigua salada
que serveixen serveis municipals tan im-
portants com Sant Josep de sa Talaia o
Santanyí, on milers de ciutadans no tenen
accés a l'aigua potable als seus domicilis,
tot i haver-la contractada i pagar-la a
preus elevats.

Com s'origina aquesta situació?
El 1 7 d'abril de 1 995 es llençaren 30.000
metres cúbics d'aigua de l'Ebre a la Badia
de Palma, ja que feia pudor de dissolvent.
Era «l'operació vaixell» engegada per Jo-
sep Borrell per fer front a la sequera d'ai-
gua que patia Mallorca2. Els aleshores 7
milions de turistes3 que visitaven Balears
ja exercien una pressió sobre els recursos
hídrics que obligava a la presa de mesu-
res extremes. Vint anys després, la pobla-
ció s'ha incrementat més d'un 25%4 i el
201 5 es reberen 1 1 ,6 milions de turistes5.
I seguim sense aigua.
La història recent dels recursos hídrics a

les illes és la d'un espoli sense prece-

dents, perquè som la primera generació
sense accés gratuït a l'aigua potable i l ' in-
cident de «l'operació vaixell» no és el
punt culminant d'una mala gestió, sinó
potser, un dels in icis de tota una sèrie de
despropòsits que encara continuen. Du-
rant l'era de Matas com a President i com
a Ministre (1 996-2007) es realitzen fortes
inversions en matèria hidràulica. S'apostà
per un model productor d'aigua dessali-
n itzada i gairebé no s' invertí n i en millora
de xarxes, ni en estalvi i reuti lització,
mentre el creixement demogràfic, turístic i
urbanístic ha estat dels més forts de la
història.
Aquest model suposa una forta despesa

de fons públics en benefici de grans em-
preses constructores, una dependència
del cicle de l'aigua en la dessalin ització
amb una gran despesa en fonts d'energia
no renovables i una gestió a curt termini,
amb criteris economicistes i desenvolupis-
tes.

Existeixen en l'actualitat 8 Instal· lacions
Dessalin itzadores d'Aigua de Mar (IDAM),
dues de les quals estan finalitzades des
de 201 2 i incomprensiblement encara no
estan en servei. A més, hi ha la planta de
tractament d'aigües salobres de Son Tugo-
res a Mallorca i la planta mòbil que tracta
les aigües salobres del pou de Ses Eres, a
Eivissa. Potser és el paradigma de les co-
ses mal fetes: els seus orígens s' in icien
amb la promesa de l'alcalde de compen-
sar els ciutadans de Sant Jordi per les
obres de l'autopista. Aquestes obres im-
plicaren, entre altres coses, extraccions
massives de terra que afectaren directa-
ment els aqüífers; però el que el preocu-
pava era la forta resposta social i , amb les
eleccions a tocar, pretenia desviar l'aten-
ció.
Per això varen traslladar el 2007 les

plantes provisionals instal· lades a Mallor-
ca després de «l'operació vaixell» que
deixaren de ser necessàries per a l' incre-
ment de pluges. La genial solució per tenir
els votants contents consistia a instal· lar
aquests mòduls en uns pous salin itzats

3,5 km terra endins, connectar-la a una
xarxa amb unes pèrdues del 50% i llençar
els efluents salins al clavegueram. El re-
sultat és que a Sant Jordi (Eivissa) encara
no tenen aigua potable de forma regular
per les nombroses avaries d'aquesta plan-
ta. Hidrogeòlegs, associacions ecologistes i
el mateix Ajuntament han reclamat decla-
rar la massa d'aigua on hi ha Ses Eres, Sa
Serra Grossa, com a sobreexplotada, però
la mateixa Direcció General de Recursos
Hídrics (DGRH) ho descarta i l 'abandona a
la seua sort. És un de tants exemples de
com l'Administració és la responsable de
la destrucció dels recursos hídrics.

Present i futur dels nostres recursos
hídrics
Una DGRH forta, amb mitjans que la dotin
de capacitat operativa, d' inspecció i con-
trol és imprescindible per complir amb els
mínims principis legals que imposa la Di-
rectiva Marc de l'Aigua. L'alternativa és la
proliferació de pous, camioners i aboca-
ments il· legals, que és l'escenari present,
ja que l'Organisme de «Conca» ha quedat
severament mancat de recursos després
de les retallades de Company, mantingu-
des per Vidal Matas.
No és exagerat dir que l'agricultura illen-

ca està condemnada, ja que només pot
ser viable si l 'aigua és abundant i de qua-
litat. L'aigua per al reg és la més barata
d'obtenir i per això és cobejada des de
sempre per serveis d'abastiment residen-
cials i turístics que l'han portat a l'escas-
setat actual. Els recursos convencionals
són fin its i les dessaladores han estat la
gran aposta de grans empreses com De-
gremont, Sacyr, FCC Aqualia o Cadagua per
copsar el mercat de subministrament d'ai-
gua en alta i per a qui l'esgotament de les
reserves hídriques naturals no és precisa-
ment cap catàstrofe.
El preu desorbitat de l'aigua dessalada

és la clau d'aquest sistema en aparença
demencial. El preu de l'aigua i dels cànons
els fixa ABAQUA (creat el 2005 i depenent

de la DGRH) en base al concepte de recu-
peració de costs però amb criteris més
mercantils que no ambientals. Des del
punt de vista de protecció dels recursos
hídrics s'hauria de maximitzar la produc-
ció de totes les IDAM (i evidentment, no
tenir-les sense servei durant anys) per
deixar descansar els molt malmesos aqüí-
fers, la qual cosa implicaria una davallada
del preu unitari de l'aigua. La pràctica és
ben diferent: les plantes treballen segons
demanda, menys o fins i tot gens en hi-
vern o en anys plujosos i més en estiu:
d'aquesta manera el preu unitari és més
elevat perquè ha d'incloure els costs
d'unes estructures que no es fan servir
prou i l'aigua se segueix explotant dels
aqüífers. A més, els preus i els mètodes
de càlcul emprats, que donen són entre
un 30 i un 50% superiors als preus habi-
tuals per a l'aigua dessalin itzada a la
Península i la informació sobre costos re-
als és parcial i opaca.
Malgrat que l'ONU reconeix des de 201 06

l'aigua i el sanejament com a dret humà
bàsic i que la UE aprova la In iciativa Ciu-
tadana Europea7 en favor del dret a l'ai-
gua, la realitat és que l'aigua és un recurs
cada volta més escàs i elitista i ja no és
accessible per a tothom.

1 Jefatura del Estado (1 985, 2 d'agost) Ley
29/1 985 de aguas. Boletín Oficial del Estado,
núm. 1 89.
2 Manresa A. (1 995, 1 7 d'abril) El primer
cargamento de agua del Ebro llevado a
Mallorca se vierte al mar porque sabe a pin-
tura. El País.
3 Páez D., Pérez A., Sabater M.F., Salinas M.
(2009, 1 8 de juny) El sector turístic a les I lles
Balears. Universitat Pompeu Fabra.
4 Perelló J . (201 6, 24 de gener) Els experts
adverteixen que la població balear ha pujat
un 25% des de la darrera sequera. Ara Bale-
ars.
5 EFE (201 6, 29 de gener) Balears va rebre
1 1 ,6 milions de turistes el 201 5. Ara Balears.
6 Assemblea General (201 0, 3 d'agost) El
derecho humano al agua y el saneamiento.
Nacions Unides.
7 Parlament Europeu (201 5, 8 de
setembre) Seguimiento de la In iciativa
Ciudadana Europea Right2Water. Parlament
Europeu.

Jordi Serra Cardona

El preu desorbitat de
l'aigua dessalada és

la clau d'aquest sistema
en aparença demencial

Mapa de depuradores, dessalinitzadores i aigües subterrànies en mal estat qualitatiu.

La pròpia Administració
és la responsable
de la destrucció

dels recursos hídrics

Procedència de l'aigua i volums anuals per abastiment, indústria, reg i golf de 1 996 i 201 2.
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No oil, no party
La indústria turística, altament depenent del petroli , davant del peak oil.

La indústria turística és un sector que re-
quereix ingents quantitats d'energia per
tal de poder funcionar. De les fonts
energètiques que s'empren, n 'h i ha una
que destaca sobre les altres: el petroli .
Com que ja fa dècades que molts geòlegs
ens estan alertant que aviat arribarà la fi
del petroli barat, intentarem respondre la
següent pregunta: com afectarà el turisme
balear un més que probable augment del
preu del petroli?

Endinsant-nos a l'era post peak oil
El petroli és un recurs fin it, no renovable,
que escassejarà en un moment o altre. La
teoria del peak oil, formulada pel geòleg
Marion King Hubbert, àmpliament accep-
tada per predir el declivi de la producció
en àmbits estatals, anuncia que s'assolirà
el zenit o pic de producció del petroli
quan s'hagin consumit, grosso modo, la
meitat de les reserves mundials provades,
és a dir, 1 dels 2 bilions de barri ls. De lla-
vors ençà, la producció es reduirà pro-
gressivament —a causa que serà més
difíci l d'extreure— fins a esgotar el recurs.
Diversos estudis situen la fita d'assoli-

ment del pic de producció del petroli con-
vencional, el de fàcil accés i econòmic
d'extreure, entre 2006 i 201 6. La mateixa
Agència Internacional de l'Energia va re-
conèixer que l'any 2006 es va assolir el pic
màxim del petroli barat, ja que la produc-
ció mundial d'aquest està caient des de
llavors. Tot i així, la producció global en-
cara es manté o, fins i tot, creix, a causa
que s'estan emprant altres tècniques ex-
tractives molt més cares que les habitu-
als, com n'és el fracking als Estats Units.
Per tant, com que el petroli restant cada

vegada serà més car d'extreure i que
l'oferta mundial petroliera es reduirà, sen-
se poder satisfer la demanda energètica
mundial en constant augment, és previsi-
ble que el preu del petroli augmentarà
bruscament els anys vinents. Si en l'actu-
alitat el preu del petroli fluctua molt per
sota del màxim històric (1 47 $/barri l), és
gràcies a molts factors, entre els quals
s'h i troben: la caiguda de la demanda
mundial per la recessió europea i l'estan-
cament econòmic xinès, l'augment de
l'oferta a causa del fracking americà i
certs moviments especulatius que tracten
de fer inviable el creixement del mateix,
provocant que el preu de venda sigui in-
ferior al de producció. De fet, les perfora-
dores actives de fracking als Estats Units
caigueren un 60% en un any.

Balears diu sí al petroli
La major part del consum energètic pri-
mari balear li correspon als productes pe-
trolífers: un 50,4% d'aquesta energia bruta
emprada foren hidrocarburs líquids (ben-
zina, gasoil i fuel). També cal remarcar
que un 32,5% de l'energia bruta prové del
carbó i un 1 3,3% de l'electricitat i el gas
natural importats des de la connexió amb
la península. En defin itiva, a les Balears

tenim una dependència energètica gairebé
total: el 96% de l'energia primària que
empram ve importada de fora. A part, la
factura energètica a pagar s'estima en uns
1 .000 milions d'euros, el que representaria
un 3,8% del PIB balear.
Si ens centram en els productes petrolí-

fers, aquests es van emprar principalment
per abastir les necessitats de la generació
elèctrica (1 4,6%), del transport aeri
(33,3%) i del transport per carretera
(38,7%). Per tant, un terç del petroli im-
portat a les I lles està destinat a abastir el
sector de l'aviació, estretament relacionat
amb el turisme.

El consum energètic del turisme balear
Les fonts finals d'energia balear —és a dir,
una vegada processades, si cal, les fonts
primàries— són, principalment, els pro-
ductes petrolífers (70,6%) i l 'electricitat
(23,4%) que, recordem, es genera a partir
de combustibles fòssils. Per sectors, la
major part del pastís se l'emporta el
transport: un 32,1 % se l'empassa el trans-
port per carretera i un 27,5% l'aviació. El
sector serveis i el residencial es queden
amb un 1 4,1 % i un 1 5,5% respectivament.
És a dir, aquests quatre sectors consumei-
xen un 89,2% de tota l'energia consumida
a les Balears.
Si consideram, de manera prou conser-

vadora, que un turista consumeix el ma-
teix que un resident, podem aproximar el
consum energètic del turisme balear. L'any
201 3 uns 1 3,05 milions de turistes visita-
ren les I lles amb una estada mitjana de
8,29 dies. D'aquí n 'extraiem una població
turística flotant de 296.391 persones que,
sumades als 1 ,1 1 milions de residents,
suposen 1 ,41 milions de persones a les
I lles durant l'any. Si l 'energia consumida
final pel transport per carretera i els sec-
tors serveis i residencial la repartim entre
el total de població (resident i turística
flotant), tenim que el 1 2,98% de l'energia
total es consumida pels turistes. A part, si
considerem que el 97,35% de turistes em-
praren l'avió com a mitjà de transport i
que dels 1 5,54 milions de passatgers que
sortiren per l'aire de les Balears un 81 ,74%
foren turistes, un càlcul conservador (a

causa que els vols internacionals empren
més querosè que els nacionals) determina
que la factura energètica dels viatges ae-
ris turístics es menja el 23,1 8% del con-
sum d'energia balear. Per tant, tenim que
fins a un 35,49% del consum energètic fi-
nal, amb càlculs prou moderats, es podria
considerar d'origen turístic.

Cap a la re-elitització del turisme
Si les prediccions són certes i els anys
vinents comença a augmentar considera-
blement el preu del petroli , el turisme
se'n veurà greument perjudicat. El sector
que ho té més cru és el del transport i,
més concretament, l'aviació, ja que no
existeix cap alternativa energètica al pe-
troli per tal de fer volar un avió —i molt
menys que sigui renovable.
Per tant, donada la nostra condició d' in-

sularitat i que sols es pot arribar a les
nostres illes per aire o per mar, el preu de
fer turisme a Balears s' incrementarà, so-
bretot a causa del transport, pel que, pre-
visiblement, la demanda caurà. Es preveu
que, si el preu del barri l de petroli pugés
entre 1 1 5 $ i 200 $, i tenint en compte una
elasticitat de preus conservadora, la de-
manda de viatges en avió a l'Estat espa-
nyol cauria entre un 8% i un 21 %. La
demanda de viatges en vaixell es reduiria

entre un 5% i un 1 3%. Els altres sectors
relacionats amb el turisme (allotjament,
hostaleria, agències de viatges...) també
sofririen pujades de preus, fent caure la
demanda entre un 1% i un 6%.
Per tant, pareix que, a mesura que aug-

menti el preu del petroli , el turisme dei-
xarà de ser, progressivament, accessible a
les classes mitjanes occidentals per esde-
venir, de nou, un producte exclusiu de les
classes benestants —sense oblidar que ja
ho és de per si: sols un 2% de la població
mundial realitza un vol internacional a
l'any. I com que, previsiblement, es re-
duirà el consum turístic, també cauran els
llocs de treball, el pilar que justifica el
monocultiu turístic al qual estem sotme-
ses.

El col·lapse a l'horitzó
Per acabar, no volem quedar-nos tan sols
en el més que probable encariment de
l'activitat turística. Hem de mirar molt
més enllà: podem permetre'ns el luxe de
seguir apostant-ho tot al turisme, total-
ment depenent del petroli , recurs que
s'encarirà i que acabarà per desaparèixer?
No seria millor avançar-nos al col· lapse i
començar a desenvolupar una economia
local que tendeixi a l'autoabastiment,
abandonant progressivament el monocul-
tiu turístic? O preferim topar-nos amb les
runes d'un sistema productiu inservible,
sense tenir un pla B?
Les institucions actuals i els grans capi-

tals no deixaran el negoci del petroli
mentre aquest segueixi fent funcionar la
maquinària del treball i generi beneficis.
És responsabilitat nostra desviar-nos del
camí al col· lapse, de generar modes de
vida més locals, no globalitzats i energè-
ticament autosuficients.

Degut a manca d'espai, no s'han pogut afe-
gir les referències bibliogràfiques. Podeu
consultar-les a la pàgina web d'aquest mo-
nogràfic: http://totinclos.noblogs.org.

Gaspar Alomar Trias

La meitat de
l'energia primària balear

prové del petroli L'habitació d'un hotel abandonat a Nova York. Propera postal a les Balears? Abandoned America.

El turisme s'empassa
més d'una tercera part
del consum energètic
de les nostres Illes

Dipòsits de CLH a Son Banya per abastir l'aeroport de Son Sant Joan, Palma. Wikimedia Commons.

Una vegada passat el
peak oil, el transport aeri

s'encarirà brusca
i progressivament
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El suïcidi climàtic
El turisme com a responsable i víctima de l'escalfament global.

A finals de l'any 201 5, va reaparèixer du-
rant unes setmanes l'oblidada qüestió del
canvi climàtic, a causa de la celebració de
la XXI Conferència Internacional sobre
Canvi Climàtic, popularment coneguda
com a COP21 . Aprofitant l'avinentesa, ana-
litzarem quina responsabilitat té el turis-
me sobre el canvi climàtic, com afectarà
previsiblement el recent acord de la
COP21 sobre aquesta indústria i quines
conseqüències tendrà l'augment de la
temperatura global sobre el turisme bale-
ar.

La responsabilitat climàtica del turisme
Tot i que habitualment s'ha presentat el
turisme com a «la indústria sense fums»,
la realitat s'allunya molt d'aquesta afirma-
ció. La mateixa Organització Mundial del
Turisme (OMT) va calcular que, el 2008,
les emissions de gasos d'efecte hivernacle
(GEH) atribuïdes al turisme ronden el 5%
de les emissions globals, amb el transport
aeri com el principal sector emissor (li
correspondria el 2% de les emissions
mundials). No obstant això, tenint en
compte l'especial nocivitat de les emissi-
ons provinents de l'aviació a causa que
aquestes es produeixen a les capes altes
de la troposfera, fet que ajuda a la creació
d'esteles de condensació i n iguls cirrus
que contribueixen especialment a l'aug-
ment de la temperatura global, es calcula
que el turisme pot ser responsable de fins
a un 9% del forçant radiatiu d'origen an-
tropogènic que està provocant el canvi
climàtic. A més de l'aviació, que represen-
taria un 75% de la responsabilitat turística
en el pitjor dels casos, els principals cau-
sants del canvi climàtic en l'àmbit del tu-
risme són el transport per carretera (1 4%)
i la despesa energètica a l'allotjament
(9%).
A part, cal assenyalar que altres investi-

gacions més crítiques conclouen que sols
l'aviació pot suposar fins al 1 4% de la res-
ponsabilitat total mundial del canvi climà-
tic, pel que, en tal cas, prop d'un 1 6% de
la responsabilitat del canvi climàtic seria
imputable al turisme.

Les emissions turístiques balears
Les emissions de GEH de l'aviació l'any
201 0 a les Balears, el principal sector no-
ciu del turisme, suposaren un 1 4,5% del
total de les emissions (set vegades supe-
rior que la mitja global). A part, els dos
sectors que més contribueixen al canvi
climàtic a ca nostra també estan estreta-
ment relacionats amb el turisme: el trans-
port per carretera (20,4%) i la generació
elèctrica (53%). Cal remarcar que, al ma-
teix 201 0, la generació elèctrica va superar
en un 65% els drets d'emissions conce-
dits. Per altra banda, la central tèrmica
més contaminant és la d'Es Murterar, a
Alcúdia, que generà dues terceres parts
de les emissions d'aquest sector a causa
que empra carbó. No obstant això, del
201 0 cap endavant, aquestes emissions
han minvat gràcies a la connexió energèti-
ca amb la península mitjançant el cable
elèctric submarí i el gasoducte.

Per tal de tractar d'aproximar el percen-
tatge d'emissions de GEH a les Balears
durant el 201 0 imputables al turisme, con-
siderant que visitaren l' i l la un total d'1 1 ,47
milions de turistes i que l'estada mitja fou
de 8,5 dies, obtenim una població turística
flotant de 268.1 63 turistes. Si els sumem
als 1 ,1 1 milions de residents, el total de
població a les illes el 201 0 fou d'1 ,37 mili-
ons de persones. Per tant, si repartim en-
tre tota la població la suma de les
emissions resultants de la generació elèc-
trica, el transport per carretera i els sec-
tors serveis i residencial, obtenim que un
1 5,09% de les emissions balears foren ge-
nerades pels turistes. A més, si conside-
ram que un 76,74% dels passatgers que
empraren els aeroports balears foren tu-
ristes, tenim que un 1 1 ,40% de les emissi-
ons provenen del transport aeri turista.
Per tant, es pot considerar que fins a un
26,49% de les emissions balears són pro-
duïdes pel fenomen turístic, una xifra cinc
vegades major que la d'escala mundial.

COP21 o la farsa de les elits
L'acord signat a la COP21 , pretén la reduc-
ció de les emissions globals de GEH fins a
frenar l'augment de la temperatura global
per sota dels dos graus centígrads abans
que acabi el segle, quan la previsió actual
és que n'augmenti quatre. No obstant
això, cal assenyalar que l'acord no és vin-
culant: simplement es tracta d'una llista
de bones intencions i expectatives de fu-
turs acords. Emperò, no apareix ni una
sola paraula sobre la necessària reducció
de l'ús de combustibles fòssils, principals
responsables de l'escalfament global.
En matèria turística, l'acord és més des-

coratjador encara: no es fa cap referència
a l'aviació i al transport marítim, conside-
rats dos dels majors emissors de GEH a
escala global. De fet, en els textos prepa-
ratoris previs de l'acord sí que hi havia re-
ferències explícites a aquests sectors.
Emperò, quan es presentà el primer es-
borrany per cercar l'acord, dites referènci-
es desaparegueren. Barra lliure!

El turisme com a motor de creixement...
del canvi climàtic
El creixement del turisme pareix no tenir
aturall: any rere any augmenta el nombre
de turistes que visiten tant casa nostra
com arreu del món (exceptuant aquelles
regions que estan en conflicte). De fet, es
preveu que el turisme creixerà un 56%
entre 201 0 i 2030 a l'Europa mediterrània.
Si ens centram en l'aviació, pareix poc
probable que, amb l'augment sostingut
del tràfic aeri previst durant les dècades
vinents, es puguin frenar o minvar les
emissions de GEH. De fet, es calcula que
entre 201 4 i 2035 les seves emissions de
CO2 augmentaran un 45%.
En defin itiva, atès que l'acord de la

COP21 no obliga a les aerolín ies a reduir
de les emissions i que, en canvi, aques-
tes preveuen augmentar-les, pareix que la
proporció de canvi climàtic imputable al
turisme seguirà creixent mentre es tengui
accés a petroli barat.

L'efecte boomerang sobre el turisme
El turisme balear, com a indústria directa-
ment depenent del clima, es veurà afectat
indubtablement pel canvi climàtic. La pri-
mera —i òbvia— conseqüència és l'aug-
ment de la temperatura durant tot l'any,
però sobretot a l'estiu i la tardor. Per tant,
en plena temporada turística, els dies de
calor insofrible augmentaran. Tot i així,
alguns estudis indiquen que, encara que
els dies de temperatura ideal pel turisme
es reduirien, augmentarien aquells dies de
condicions acceptables, fet que es podria
traduir en l'allargament de la temporada
turística. Qui havia de dir que el canvi
climàtic ens portaria la «desitjada»
desestacionalització!
Per altra banda, també es preveu una

disminució de la pluja de fins a un terç a
finals de segle. Si avui dia ja tenim pro-
blemes d'escassetat, imagineu la gravetat
de la situació si plou encara menys i, per
contra, la temporada turística s'allarga i
s' incrementa l'arribada de turistes.
Per últim, el n ivell de la mar pot aug-

mentar fins a 85 cm a finals de segle, fet
que provocarà un retrocés mitjà de 50
metres de les platges de Balears el 2050.
A part, la temperatura i acidesa de la mar
també augmentaran fins al punt que el
90% de les praderes de posidònia, alta-
ment necessàries per a la seva capacitat
de captació de CO2, podrien haver desa-
paregut a meitats de segle.

En defin itiva, l'escenari futur pinta molt
negre. Tot pareix indicar que la contribució
a l'escalfament global per part de la
indústria turística augmentarà, produint
unes condicions climàtiques cada vegada
més adverses, tant per la pràctica del tu-
risme com per la mateixa subsistència. La
quimera del turisme sostenible és irrealit-
zable: si volem frenar el canvi climàtic,
hem de decréixer turísticament de forma
dràstica. No ens queda altra sortida.

Degut a manca d'espai, no s'han pogut afe-
gir les referències bibliogràfiques. Podeu
consultar-les a la pàgina web d'aquest mo-
nogràfic: http://totinclos.noblogs.org.

Gaspar Alomar Trias

L'aviació, considerada
una de les principals

causants del canvi climàtic,
ni es menciona

a l'acord de la COP21

Les emissions de l'aviació són especialment nocives i responsables del canvi climàtic. Tim Shaffer.

Impactes

Prop d'un quart de les
emissions de gasos d'efecte
hivernacle de les Balears
són imputables al turisme

La central tèrmica d'Es Murterar és la infraestructura més contaminant. Cándido García.

Per frenar el canvi climàtic
cal decréixer turísticament

de forma dràstica
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Educació i turisme a les I lles Balears
Com el model turístic influeix en l’abandonament educatiu.

Hi ha una aula d’un centre d’educació
primària on hi conviuen infants de 1 3 na-
cionalitats. Alguns d’ells varen anar, fa
anys, a programes d’acollida d’infants
nouvinguts, als quals només tenen accés
durant un curs. Però les seves famílies no
en van rebre, de programes d’acollida, i
no saben xerrar la llengua vehicular del
centre i amb la qual s’elaboren les circu-
lars, el català. Tanmateix, però, com que
ja és maig, la majoria de pares i mares
fan jornades laborals que els impediran
assistir a reunions escolars, festivals de fi
de curs i altres activitats que es facin al
centre fins que s’acabin classes. Com que
ja és maig, n’Andrea ha hagut de viatjar
fins al país d’on vingueren els seus pares,
perquè ara que han començat temporada,
la seva padrina se’n pugui fer càrrec. En
canvi, na Lucía es va incorporar a l’escola
just fa unes setmanes, ja que la seva
família s’acaba d’instal· lar a l’i lla per a
fer-hi feina uns mesos. Amb una mica de
sort, al setembre podrà entrar a la matei-
xa escola un temps més, abans de partir
cap a la península.
També acabarà aviat el curs de Formació

Professional en un altre institut. Només 1 0
de les més de 20 persones matriculades
van a classe regularment, perquè moltes
han començat a treballar. A l’in ici del curs
ja va ser així; només durant els mesos
d’hivern el grup ha estat complet. La mei-
tat dels alumnes són majors de 25 anys, i
decidiren tornar als estudis després de
passar per moltes feines des que acaba-
ren els estudis obligatoris, però així i tot,
les han d’acceptar quan sorgeix l’oportu-
nitat. Sovint han d’acabar deixant el curs
o fer grans sacrificis per seguir-lo. Com na
Jamila, que té una filla de tres anys que
du a l’escoleta a les 8 del matí i no pot
recollir fins les 7 de l’horabaixa. I na
Patrícia, que rarament ve a primera hora
perquè fa 1 0 hores de feina d’horabaixa i
vespre i ja no té lliure ni els diumenges
des que al restaurant els va partir un
cambrer.
Exceptuant els noms, els escenaris des-

crits són completament verídics i se situ-
en a Eivissa. Xerren d’alumnat d’edats
ben diferents units per un fil conductor
que els condiciona. Són dues realitats
que, tot i que no es donen en la majoria
de centres de les I lles Balears, sí que són
freqüents en municipis que compten amb
una gran oferta turística, i i l· lustren prou
bé algunes de les característiques pròpies
dels sistemes educatius en les societats
turistitzades. El sociòleg Joan Amer va es-
tudiar «l’impacte de l’economia de serveis

turístics en l’abandonament educatiu pre-
matur» en el seu article homònim1 .
Segons dades extretes del seu estudi,

l’any 201 1 les taxes d’abandonament edu-
catiu dins la Unió Europea situaven l’Estat
Espanyol en el tercer lloc, darrere de Mal-
ta i Portugal, i dins l’Estat, Balears era la
comunitat que liderava aquest «ràn-
quing», amb una taxa d’un 40,8% (enfront
una mitjana estatal d’un 31 ,2%). Les da-
des del curs 201 5/201 6 mostren com dins
la UE tots els països han vist reduïdes
aquestes xifres, però l’Estat Espanyol ha
passat trobar-se en primera posició, amb
un 21 ,9%, ara seguit de Malta i Romania.
Balears continua sent la comunitat on
aquesta taxa és més alta2.

El model turístic que històricament s’ha
anat instaurant a les I lles Balears es ca-
racteritza per requerir una gran demanda
de mà d’obra amb baixos nivells de for-
mació. Fins que es produí la crisi econò-
mica, era relativament fàcil trobar una
feina per a la qual no es demanava quali-
ficació. Aquest tipus d’oferta laboral ha
exercit i segueix exercint un efecte reclam
sobre el jovent en edat escolar. L’ingrés al
món laboral per la porta del sector turístic
(hostaleria, restauració) o del sector de la
construcció, íntimament lligat, oferia el
miratge d’una vida en què en acabar un
contracte sempre n’hi havia algun altre
per arribar. A més d’aquest factor, també
desincentiva l’alumnat a seguir estudiant
el fet de percebre que l’accés a nivells
educatius més alts no garanteix l’accés a
millors condicions laborals.
D’altra banda, aquest mateix reclam de

l’oferta laboral lligada al turisme ha atret i
atreu moltes persones d’altres regions o
països, que de manera defin itiva o bé es-
tacionalment trien com a lloc de residèn-
cia les I lles Balears.
En aquest segon cas, la incorporació de

«temporers» que vénen amb les seves
famílies comporta la incorporació d’alum-
nes a les escoles una vegada iniciat el
curs escolar. En escoles de zones turísti-
ques, és freqüent rebre alumnat nou coin-
cidint amb l’in ici de la temporada
turística. Tenint en compte que això suc-
ceeix entre els mesos de març i juny i que
els cursos escolars comencen al setembre,
aquest fet provoca un gran desajust tant
per l’escola receptora de l’alumnat com,
sobretot, per als propis infants.

Afegit a tot això, és ben sabut que les
feines relacionades amb el sector turístic
no es caracteritzen precisament per la fle-
xibilitat en els horaris ni per aplicar mesu-
res de conciliació familiar. Les llargues
jornades laborals es solen traduir en certa
desatenció als infants durant la tempora-
da, i la situació s’agreuja quan es tracta
de pares i mares que no tenen família a
prop o bé en casos de famílies monopa-
rentals. Les perspectives pel que fa a
l’anomenat «èxit escolar» d’aquest alum-
nat es trobarà, doncs, en entredit. Sense
entrar a debatre la conveniència o no de
fer repetir de curs als infants, les I lles Ba-
lears es troba entre les comunitats autò-
nomes on hi ha percentatges més alts
d’alumnes repetidors en cursos de primà-
ria3.

Com a conseqüència d’aquests models,
tant l’econòmic com l’educatiu, ens tro-
bam en una societat en què el gruix de la
població consta de baixa qualificació, ac-
cedeix majoritàriament a contractes pre-
caris, viu en la inestabilitat laboral, i té
salaris baixos. I el que és pitjor, pateix un
estancament laboral del qual és difíci l
sortir-ne. Això posà de manifest l’anàlisi
del CES (201 0), segons el qual les dues
principals característiques de l’atur a les
I lles Balears eren la dificultat de reincor-
poració per als aturats de llarga duració i
l’alta taxa d’aturats entre els més joves
de vint-i-cinc anys, que es podria vincular
al baix nivell formatiu que presenta
aquesta franja d’edat i a la seva vulnera-
bilitat laboral en situacions de crisi1 .

Com si ser líders en fracàs educatiu no
fos prou greu com per adoptar mesures
serioses, l’any 201 2 la inversió pública en
matèria d’educació es reduí a Balears gai-
rebé més que en cap altra comunitat de
l’Estat (només superada per Castella-la
Manxa); i va ser d’un 1 2,8% respecte la
inversió del 201 1 (la reducció en l’àmbit
estatal va ser d’un 7,92% de mitjana)4.
Amb totes aquestes dades a la mà, hom
podria arribar a pensar que les mancances
en el sistema educatiu estan orientades a
crear generacions de mà d’obra barata i
vulnerable per a perpetuar el model
econòmic actual. Tot i que pareix que
aquesta tendència ja ha començat a can-
viar, de què serveix «tota la riquesa» que
aporta el turisme a la nostra terra si no
pot garantir unes millors perspectives als
nostres infants?

1 Amer, J . (201 1 ) Educació i societat turísti-
ca a les I lles Balears. L’impacte de l’econo-
mia de serveis turístics en l’abandonament
educatiu prematur. Anuari de l'Educació de
les Illes Balears 201 1 .
2 Subdirección General de Estadística y Es-
tudios (201 6) Datos y cifras. Curso escolar
201 5/201 6. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
3 5,9% d’alumnat repetidor a 2n de primà-
ria (mitjana estatal d’un 4,4%), 5,4% a 4rt
(3,9%) i 5,1 % a 6è (4,3%). Font: Subdirección
General de Estadística y Estudios (201 6, 5 de
febrer) Anuario estadístico – Las cifras de la
educación en España. Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte.
4 Ara Balears (201 4, 22 de febrer) La des-
pesa educativa pública baixà un 1 2,8% el
201 2 a les Balears. Ara Balears.

I gràcies al testimoni de diferents professio-
nals de l’educació, en especial a Marina L. i
Paula M.

Meritxell Arquer

Dins l’Estat Espanyol,
Balears és la comunitat
que lidera el «rànquing»

d’abandonament educatiu,
amb una taxa d’un 40,8%

Empleat en el sector de l’hosteleria. K.Triay (Ara Balears).

Les llargues jornades
laborals (de pares i mares)
es solen traduir en certa
desatenció als infants
durant la temporada

Rafael Bosch, Joana Maria Camps i Núria Riera ocuparen la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats durant la darrera legislatura del PP.

Aquest tipus d’oferta
laboral lligat al turisme

ha exercit i segueix exercint
un efecte reclam sobre
el jovent en edat escolar
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Cambreres de pisos, una professió de dones?
Les malalties derivades i la medicina, avui, com a pròtesi del capitalisme.

Les cambreres de pis són, sobretot, nete-
jadores d'habitacions d'hotels i aparta-
ments turístics, però no únicament. Em
vaig topar amb aquesta realitat pel gran
nombre de pacients que acudien a la me-
va consulta de metge de capçalera per
problemes derivats de la duresa del seu
treball.
El model d'aquest lloc de treball segueix

majorment el model balear, seria un altre
aspecte d'allò que Joan Mayol va anome-
nar com a «balearització». Una situació
que es repeteix en tota la Mediterrània i
les Canàries i que s'ha exportat al Carib,
sent molt semblant també als EUA.
Crec que estem davant d'un exemple

més de masclisme, que no és altra cosa
que l'expressió del patriarcat en els paï-
sos occidentals. Les cambreres de pisos
són gairebé íntegrament dones (casuali-
tat?). Moltes són immigrants o perta-
nyents a minories. El seu treball s'associa
a les tasques de cura i neteja que les do-
nes han realitzat tradicionalment a casa
seva, el qual normalment sol ser un tre-
ball manual, brut, mal remunerat i pràcti-
cament invisible. No obstant això, són
dels col· lectius més importants per al nor-
mal funcionament dels hotels, constituei-
xen el 25% de la planti lla i a les Balears
són unes 1 3.000 dones. Cobren uns 700
al mes, els surt moltes vegades a 2,5
per habitació. Ocupen una categoria pro-
fessional inferior, per sota d'homes que
fan tasques similars, com els cambrers
del restaurant del mateix hotel.
Les lesions múscul-esquelètiques repre-

senten un dels problemes de salut més
importants de les cambreres de pis. Les
tasques que habitualment exerceixen són
la neteja d'habitacions, banys i passadis-
sos. Actualment han de realitzar la neteja
d'unes 25-30 habitacions per treballadora i
jornada, en torns continuats, que impli-
quen un continu exercici de moviments
repetitius, la manipulació de càrregues i
postures forçades que comporten una sè-
rie de molèsties i danys. Habitacions amb
3 i 4 llits (80 llits en total), més banys.
Matalassos de làtex o viscoelàstic que pe-
sen moltíssim i que han de manejar soles,
ja que no fan feina per parelles. Sempre
caminen en flexió de tant estar ajupides.
Han de traginar carros amb la roba i els lí-
quids de neteja. Pitjor encara en el cas
d'apartaments o bungalows on han d'anar
amunt i avall amb el carro de la neteja i
amb la calor que fa. En les empreses amb
la neteja externalitzada encara estan en
pitjors condicions. Quasi sempre pateixen
malalties derivades de la columna verte-
bral. Acaben amb unes contractures mus-
culars cròniques i amb artrosi pel desgast
prematur de les articulacions. Després hi
ha persones que pateixen hèrnies discals
lumbars. Algunes d’aquestes hèrnies
comprometen la medul·la espinal i fan
mal no només al lloc de la compressió
sinó també a les cames (ciàtica). Tenen
també molts problemes amb el túnel car-
pià (canells).

A més del sofriment purament físic i
orgànic hi ha un sofriment psicològic. Per
què?, per l’estrès. Si han de fer 30 habita-
cions, han de fer 30 habitacions. Si una
d'elles es posa malalta, no la substituei-
xen i la feina es reparteix entre les que
queden, de manera que moltes vegades
han de fer la feina que tenen establerta a
més de la que una d'elles ha deixat pen-
dent perquè no ha anat a fer feina. A més
estan classificades com les darreres dins
l’escala professional dels hotels, amb una
feina poc reconeguda. Tot això fa que vis-
quin en un permanent estat d’ansietat
que pot desembocar en depressions crò-
niques. Moltes fan feina sota amenaces,
coaccions i càstigs: dies lliures o vacaci-
ons.

Per tot això, fan ús i abús dels medica-
ments i d'analgèsics de manera crònica.
En prendre anti inflamatoris un moment
donat no hi ha cap problema. Ara bé,
prendre’ls durant vint anys seguits cada
matí per poder anar a fer feina, i després
prendre’s un alprazolam perquè tenen an-
sietat al migdia, i al vespre alguna cosa
per poder dormir, perquè van estressades,
doncs això sí que és un problema. Consu-
mir anti inflamatoris de forma crònica
afecta l’estómac, puja la tensió arterial,
afecta també els ronyons… I l’alprazolam,
per exemple, que és un ansiolític, crea
addicció. I dones com elles que el prenen

durant mesos o anys, com totes les ad-
diccions, necessiten cada vegada més do-
si. Pel dolor prenen Ibuprofè, Enantyum,
Voltaren o Noloti l. I quan això ja no és su-
ficient es passa als opiacis dèbils, derivats
de la morfina, com són el tramadol o la
codeïna i ara opiacis més potents com
l'Oxicontin o Targin, i Fentanil (pegats,
«parches») que són causa de mort per
sobredosi (1 4.000 morts el 201 4 als EUA).
Per l’ansietat comencen prenent alprazo-
lam, però després n’hi ha que prenen
antidepressius, com la paroxetina, que és
el que prenen les cambreres ja veteranes
que duen anys i panys; però també en
prenen, sobretot Fluoxetina o Escitalo-
pram, les més joves.

Per a molts metges són malaltes cròni-
ques, i els malalts crònics cansen, sempre
és el mateix, que si em fa mal l’esquena,
que si ja he pres l’ibuprofè, que ara vull
un injectable de cortisona o d'anti inflama-
toris per poder tirar.. . són «las no puedo».
I és molt difíci l de convèncer a un tribunal
metge per a l' incapacitat parcial o total. O
sigui, ho tenen tot en contra.
Hi ha un malestar que només es pot

atallar modificant la situació que el causa
i, en lloc d'això, donem pastilles que fan
viure la situació d'una forma més tolera-
ble. Qui pateix estrès laboral el pateix de
veritat, no és que se l' inventi: el treball
avui produeix dolor i malestar. «Doni'm al-
guna cosa per aguantar això com sigui»,
les pasti lles i el sistema sanitari són,
doncs, una pròtesi del capitalisme, un
factor necessari per a la supervivència del
sistema. La responsabilitat social és el
contracte social que la medicina té amb la
societat. En un món que es basa en la
desigualtat, la medicina hauria de treba-
llar per la justícia social. Per ser social-

ment responsable ha de ser accessible a
tothom i que respongui a les necessitats
dels pacients, de la comunitat i de la po-
blació. Exigeix la defensa per part dels
metges de les poblacions marginades, per
les condicions socials i laborals que con-
tribueixen a la malaltia i el sofriment,
col· laborant amb la societat per crear un
sistema veritablement just. Els metges
són els advocats naturals dels pacients i
s'han d'implicar en els problemes socials
que determinen la salut de les persones.
En els anys 60 els hotelers de Mallorca

se n’anaven per Andalusia i Extremadura i
reclutaven gent que estava sense feina i
els duien cap aquí. Aquestes persones
dormien als soterranis dels hotels, on els
tenien allotjats en unes condicions infra-
humanes. La cosa va anar millorant al
llarg dels anys fins que amb la crisi hem
tornat enrere. Ara es viu amb l'amenaça
de l'outsourcing (externalització): els ho-
telers contracten empreses externes per la
neteja on les condicions són encara pitjors
i els sous més baixos. Es treballa amb por.
Tothom té por que l'acomiadin, a perdre
els dies lliures, que no les cridin l'any
vinent... por a denunciar abusos.

La patronal hotelera balear va dir al Dia-
rio de Mallorca «els treballadors estan re-
cuperant poder adquisitiu». Això no és
veritat i l 'oferta tan barata és rendible
perquè es basa en la plusvàlua del treball.
A més les cambreres han conegut amb
indignació la notícia, segons la qual, ho-
telers mallorquins van obrir comptes offs-
hore a Panamà per estalviar-se pagar els
impostos a Espanya i que, diuen, van le-
galitzar (al deu per cent, al tres per cent?)
els diners acollint-se a l'amnistia fiscal del
ministre Montoro.

Joan López Ferré

Fan ús i abús dels
medicaments i d'analgèsics
de manera crònica per tal
de poder aguantar la

duresa i l'estrès de la feina

Les cambreres de pis
són dels col·lectius més
importants per al normal
funcionament dels hotels,
constitueixen el 25% de la
plantilla i a les Balears
són unes 13.000 dones
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Fins a trenta habitacions com aquesta, a més de zones comunes; tot en una jornada de feina.

En un món que es basa en
la desigualtat, la medicina

hauria de treballar
per la justícia social

Cambrera de pisos fent feina.
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Una espècie invasora de categoria
El «canvi de paradigma» del turisme mallorquí a través del boom immobiliari de luxe.

Sobren turistes de baix cost i fan falten
els de veres, que gasten més
Perfectament aquest podria ser l'eslògan
de la nova mentalitat del sector turístic i,
bona part, de la societat mallorquina. En
realitat, es tracta d'una de les conclusions
d'un estudi sobre l'actualitat del turisme a
l'Estat. En general, a l'Estat Espanyol el
turisme que gasta més o turisme de luxe,
diguem-ho clar, «necessita millorar». En el
cas de Mallorca, l'any 201 4, la despesa del
turisme de luxe suposava sols un 4% so-
bre el total a l'Estat, gairebé a la coa d'en-
tre les altres principals destinacions
turístiques com Barcelona, Marbella, Ma-
drid o Eivissa, que són referents en
aquest àmbit. En vista d'això, la FEHM vol
revertir aquesta situació amb l'objectiu de
duplicar o triplicar els actuals 300 milions
anuals que deixa aquest exclusiu sector a
Mallorca.

Del chav a la gentry
Ara bé, no ens deixem enganar, aquesta
«voluntat de canvi» no arriba en un mo-
ment qualsevol. La pèrdua de legitimitat
social i rendibilitat econòmica de l'anome-
nat turisme de masses ha fet que el sec-
tor s'hagi de reinventar forçosament. Els
escàndols del mamading, el balconing, els
hooligans i les boat parties han servit de
cortina de fum per a l'edificació – mai mi-
llor dit – d'un model més elitista i perni-
ciós: el turisme de luxe. Allò que en
principi es ven com una qüestió estètica,
de la imatge de l' i l la a ulls del turista, és
en veritat una qüestió estratègica del que
convé més al mercat turístic i als seus ca-
cics en la conjuntura actual. No obstant
això, seríem il· luses si pensam que Maga-
luf o s'Arenal deixaran de ser colònia dels
chavs i els bierkönig. Simplement, no re-
bran tanta publicitat en detriment d'una
espècie més invasora: el turista d'elit.

Essentially Mallorca, el discret encant de
la burgesia
De la intenció de virar el model turístic de
Mallorca cap a butxaques més selectes,
sorgeix la «original i exclusiva» idea de
muntar a inicis del 201 5 Essentially Ma-
llorca: un clúster que reuneix a 1 7 hotels
de luxe, dos ports esportius, vuit empre-
ses de spa, dues empreses de transport,
dues tendes exclusives, 1 3 locals de gas-
tronomia i 27 companyies d'experiències
en destins. El que pretenen, emprant els
seus termes, és: a) «descontaminar l'ofer-
ta», b) «oferir la discreció típica dels ma-
llorquins» i c) «ser exclusiu però no
excloent»1 . Com a exemples d'aquest tu-

risme que ja es comença a implantar,
destaquen Port Adriano, un port esportiu
dissenyat a mida per a grans embarcaci-
ons, i el carrer Sant Feliu, la milla d'or de
Ciutat. Dos oasis que compten amb totes
les comoditats d'oci-consum (restaurants
estrella Michelin, tendes de grans mar-
ques, galeries d'art, salons de bellesa,
balnearis, etc.) on es mostra l'exclusivitat
com a classisme, la distinció com a supe-
rioritat, la discreció i la privacitat com a
apartheid i l 'experiència única com a pri-
vilegi.

Construcció, turisme i immobiliàries: el
trio calavera de l'especulació i la
destrucció
Les desgràcies, mai vénen soles i, si xer-
ram de la nova espècie invasora que ata-
ca Mallorca —el turista d'elit—, els danys
col· laterals es fan més que palesos. El tu-
rista d'elit necessita tot un conglomerat
d' infraestructures que serveixin per cobrir
les seves exquisides necessitats. Així
doncs, s'han de canviar els hotelets per
grans hotels, els ports pescadors per
ports esportius, els camps de cultiu per
camps de golf, etc. En defin itiva, s'ha de
condicionar l' i l la sencera com si d'un
luxós resort tot inclòs es tractàs. Per a tal
comés, qui millor que la construcció per a
crear el producte i les empreses immobi-
liàries per a vendre' l? Així, de pas, es
podrà presumir d'estar fent una obra soci-
al que revitalitza sectors encara mal ferits
per la crisi . El turisme, sempre tan altru-
ista.
L'any 201 5, el sector turístic invertí en

l'activitat constructora uns 1 92 M a Ma-

llorca, sobre un total de 244 M a les illes.
Un 76% més d'inversió que l'any anterior.
Aquest boom ha vengut, sobretot, de
mans de les grans cadenes hoteleres que
han efectuat obres de reforma i ampliació
per valor de 1 72,7 M . Tot, per a poder
adaptar-se a una planta hotelera que
s'encamina cap al nivell de les quatre es-
trelles, aprofitant els beneficis de l'ante-
rior normativa turística del govern Bauzá.
Paral· lelament, s'ha de destacar la pui-
xança dels hotels d' interior, els agroturis-
mes i els apartaments turístics dins
aquesta injecció de capital al món del ci-
ment i la grua que, tot i estar lluny dels
seus anys gloriosos, ha rebut una bombo-
na d'oxigen extra. No oblidem tampoc
que, on hi ha fam constructora i pressa
hotelera, hi ha desgràcia obrera2.

Més enllà del turisme d'hotel, la cons-
trucció d'habitatges nous i obres de reha-
bilitació a Mallorca s'ha duplicat en un
any. I és gràcies, sobretot, al mercat resi-
dencial de luxe. Mostra d'això és que set
de cada deu nous habitatges projectats a
l' i l la són xalets. Aquest increment de la
demanda d'habitatges de luxe ha fet, fins
i tot, que s'elevin els preus d'aquest sec-
tor fins a arribar a ser un 1 50% més cars
que el 2007, arribant en algunes zones als
1 7.000 /m2. No obstant això, el preu no
és problema, ja que el perfi l comprador
majoritari3 d'aquest tipus d'habitatge és
de guiris adinerats (britànics, alemanys,
suïssos i escandinaus) que cerquen sego-
na residència en un lloc càlid, segur i de
fàcil accés. Més concretament, les princi-
pals zones afectades per aquest fenomen
depredador són: Port d'Andratx, Bendinat,
Portals i Santa Ponça al sud-oest; Es Moli-
nar, Portitxol, Centre Històric i Son Vida a
Ciutat; i Pollença al nord. En darrer terme,
s'ha d'assenyalar que les empreses que

s'estan beneficiant més d'aquest distingit
mercat són també dels mateixos llocs que
els compradors. En aquest sentit, qui està
al capdavant és la immobiliària alemanya
Engel&Völkers, que ha vist créixer un 1 3%
en 201 5 les seves vendes fins a arribar als
291 M , només a l' i l la Mallorca.

Turisme de luxe = Turisme de qualitat?
Colonialisme disfressat!
Des de molts de sectors socials i polítics
es demanda un turisme de qualitat, sense
arribar a esclarir quin és aquest tipus de
turisme i que té de qualitativament supe-
rior als altres. Tal vegada, ens hauríem de
preguntar si existeix tal cosa. Però bé,
això són figues d'un altre paner. Malgrat
tot, la tendència que s'està imposant és la
d'emprar el turisme de luxe, sota l'eufe-
misme de la qualitat com a contraposició
al turisme de masses. En conseqüència,
s'està desviant l'atenció dels greus perills
que comporta aquest tipus de turisme
d'elit, alguns dels quals ja els hem men-
cionat i es poden resumir en: sobreexplo-
tació il· l imitada dels recursos, ocupació
megalòmana del territori, agudització ra-
dical de les diferències socials i servitud i
expulsió de les natives. Al capdavall, són
trets d'un colonialisme que vol passar
desapercebut i que, si no atenem aviat, es
complirà el refrany: de fora vindrà qui de
casa ens traurà.

1 a) Netejar l' i l la d'hotels i serveis low cost
per així atreure un visitant que canviï el cub
de sangria per moët&chandon. b) Xalets
enmig de la serra i urbanitzacions impene-
trables. c) Permís a les mallorquines per en-
trar.. . a fer feina. «N. del T.»
2 Planas Ll. (201 5, 21 de setembre) Dos
morts en les obres del primer hotel cinc es-
trelles de la Platja de Palma. Ara Balears.
3 De fet no sols en el mercat del luxe sinó
a l' immobiliari en general s'està accelerant
el procés colonial: 1 de cada 3 compradors
de cases a les illes són forasters i no preci-
sament peninsulars que vénen a cercar fei-
na com als anys seixanta.

Mateu Reus

La duplicació de ventes
de cases a Son Vida, la

multiplicació d'apartaments
de luxe a Ciutat o

l'exclusiva primera línia
d'Es Molinar són mostres

del rumb turístic
que està prenent l'illa

Castillo Mallorca: la mansió més cara de l'illa, propietat d'Engel&Völkers situada al Port d'Andratx.

S'ha de condicionar l'illa
sencera com si d'un luxós
resort tot inclòs es tractàs

20

El que els turistes low cost
consumeixen amb alcohol,
els turistes d'elit ho fan
en recursos i territori

Hotelers i polítics units pel luxe presentant Essentially Mallorca a la passada FITUR.

Processos
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Tourism, tourism everywhere
El procés de turistificació de Ciutat, per
estrany que ens paresqui, ja fa anys que
es va gestant. A moltes ens pot haver
agafat a contrapeu, però la realitat és que
l'aposta pel turisme urbà no és cosa de
dos dies, per mor que les alarmes que
han botat sí ho siguin. L'empenta del mo-
del de marca ciutat, el rotllo de les smart
cities i el contrapès a una costa massa
carregada, tots elements vinculats a la
promoció-innovació turística, han fet que
Ciutat doni la passa defin itiva i s' incorpori
al boom mundial del turisme urbà. Barris
pilot com el de Sa Gerreria, Sa Calatrava o
es Puig de Sant Pere són testimonis direc-
tes d'aquesta conversió anunciada, d'on
s'exclou de forma sistemàtica, tant a casa
com als carrers, a les que realment fem
vida a Ciutat, en pro de les que la visiten
o hi vénen a descansar.
Si h i ha quelcom que caracteritza el tu-

risme és, sens dubte, la seva capacitat
d'adaptar-ho tot a parer seu. Si bé les
principals queixes van adreçades a la
massificació del Barri Antic, aquesta és
sols la punta de l' iceberg. Basta pegar una
ullada al nostre voltant per veure com
Ciutat —i qui l'habitem— ens estem trans-
formant a la força. Determinats barris
s'estan tornant un gueto de guiris d'on les
llonguetes en som desplaçades; les ten-
des de productes bàsics estan desaparei-
xent per ser ocupades per restaurants
hipsters i botigues de souvenirs; els es-
pais comuns com les places estan sent
envaïdes per terrasses; els lloguers i el
menjar pugen a un preu desorbitat només
apte per a la butxaca del visitant adinerat;
els nostres carrers, convertits en vies de
trànsit pel consumidor-turista, sofreixen la
desmesurada pressió humana que fa in-
sofrible la vida quan comença l'estiu, es-
pecialment si és dia de creuer... I ,
enguany, encara es prevé xifra rècord en
l'arribada de turistes!

Ciutat, el millor lloc per viure-hi... si no
ets d'aquí
A mitjans de l'any passat, la revista The
Times anunciava que Ciutat de Mallorca
era «el millor lloc per viure del món» i,
per més inri, la web de viatges TripAdvisor
ha premiat Mallorca com la sexta millor
i lla a escola mundial, la segona d'Europa i
la primera de l'Estat. Evidentment, els cri-
teris per a fer aquestes valoracions no
són d'altres que els requeriments del
mercat turístic: territori amplament mer-
cantilitzat, impunitat constructora-immo-
biliària-hotelera, nul· la conflictivitat social,
etc. En el cas de Ciutat, si anam un poc
més enllà, podem veure el doble joc que
amaga la flamant etiqueta de «millor lloc
per viure-hi». Probablement sí és el millor
lloc del món per viure-hi.. . si ets un turis-
ta. Pel que fa a «la resta» que habitam
Ciutat, especialment aquelles per les que
l'estiu no és sinònim de vacances, més
aviat hem de sobreviure dins una urbs
que cada cop ens és més estranya.

Aquí són els escandinaus (i tenen fred)!
Com si d'una broma macabra es tractàs,
aquest és l'eslògan que estan emprant
immobiliàries nòrdiques en campanyes de
mobbing als barris més demandats de
Ciutat per les elits nord-europees. L'eslò-
gan reflecteix fins a quin punt està arri-
bant la descaradura del procés
gentrificador a Palma, procés que a escala
habitacional es va consolidant en dos
fronts: el lloguer o compra-venda d'immo-
bles i l 'establiment d'hotels de luxe. La
creació d'aquestes bombolles opulentes al
Barri Antic i altres zones com Santa Catali-
na o Es Molinar, comporten directament la
segregació de la població autòctona i el
seu sotmetiment a la condició de lacais.
De manera que, ja no estem parlant que
ens visiten massa turistes, sinó que ens
treuen de casa per viure-hi ells, per fer de
Ciutat la seva caseta d'estiu.

Consegüentment, a raó de l'estatus soci-
oeconòmic del nou habitant de la ciutat,
es genera un augment exponencial dels
preus, no sols de l'habitatge en si, sinó de
la vida en general: alimentació, productes
higiènics, vestimenta, transport, oci. . .
Aquesta inflació generalitzada es pot pal-
par en algunes dades significatives que,
en el còmput global, situen a Ciutat com
la quarta urbs més cara de l'Estat per viu-
re1 . Així les coses, Ciutat és el millor lloc
del món per viure-hi.. . si ets turista... i si
ets ric!

La invasió de les lladres de places
Si el turista fos un ésser contemplatiu que
viatja per conèixer món, viure noves ex-
periències, trobar-se a si mateix... real-
ment no seria un negoci tan lucratiu,
alhora que perniciós, i no n'estaríem es-
crivint. Malauradament, la crua condició
que constitueix al turista és la d'un ésser
consumidor, especialment de territoris.
Així és que, paral· lelament a la pressió
per ocupar les nostres cases –l'àmbit pri-
vat–, h i ha la usurpació de les nostres
places i carrers –l'àmbit públic– a través
de les terrasses i eixos comercials.
Ambdós són processos de despossessió,
intervinguts per agents privats, com són
les immobiliàries i els bars/restaurants
que compten amb el beneplàcit, regulat o
no, de l'administració. Només del 201 4 al
201 5, el nombre de terrasses a bars i res-
taurants ha augmentat un 23%, segons el
consistori. A més, les terrasses ocupen els
pocs llocs on es pot fer vida col·lectiva, a
causa de l'absència de cotxes, contribuint
així a transformar zones potencialment
comunitàries en una àrea més al servei
del lucre i el trànsit de persones sense
més destí que la feina o el bar. En contra
dels que pensen que les terrasses dina-
mitzen la ciutat, el que fan és adormir-la i
privatitzar-la.

Què ens queda, si no la ràbia?
Davant la urgència de la situació i la com-
plicitat de les institucions, era qüestió de
temps que la crispació popular prengués
cos i l ' instint d'autopreservació s'oposés a
la neteja ètnica que està provocant la tu-
ristificació de Ciutat. Les famoses pintades
contra el «terrorisme turístic» són una
mostra d'aquesta irritació social front
l'ofegament i el fastig. Al marge dels de-
bats sobre el decòrum i la degradació del
patrimoni, ja analitzats a altres bandes2,
en podem extreure algunes lectures
interessants. Una d'elles és que ha obligat
a molta gent a pensar i posicionar-se, en-
cara que sigui per uns segons i de la ma-
nera més rància possible, amb el
problema turístic. Una altra anàlisi possi-
ble, ha estat veure com una acció tan ní-
mia i senzilla com escriure a la paret
GUIRIS FORA ha provocat més debat i agi-
tació que desenes de llibres, articles, jor-

nades i tota la teoria i bones intencions
que puguem imaginar. És evident que, en
l'últim any, la crítica al turisme s'ha fet
palesa i es va arrelant. Tot i així, aquesta
encara és superficial, descafeïnada i im-
potent, si ho comparam amb esclats de
ràbia com aquests. Tal vegada és l'únic
que ens queda, ja que si només entenen
de beneficis, els haurem de parlar en
pèrdues.

1 Segons la web Kelisto.es tenim dels preus
més cars de l'Estat: primers amb la llet, se-
gons per emplenar el dipòsit i en l' impost
de circulació, quarts per comprar una barra
de pa i novens en el preu de lloguer.
2 Publicació Oberta (201 6, 1 6 d'abril) Sobre
les pintades als que no pinten res.
contrainfo.cat.

Mateu Reus

Si només entenen de
beneficis, els hi haurem
de parlar en pèrdues

Ciutat, el millor lloc
del món per viure-hi. . .
si ets turista i ric!
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Pintada a un hotel de luxe al barri de Sa Gerreria.

Les terrasses adormen
i privatitzen Ciutat

Esquivar turistes, l'esport que més practicam les llonguetes.

Ciutat zu verkaufen
Turistificació, gentrificació i principi de turismofòbia a Ciutat de Mallorca.
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Quan la convivència esdevé violència estructural

Els perjudicis que es deriven directament
del model turístic imperant a l’arxipèlag
balear solen tenir una dimensió tangible
que facilita el reconeixement de les seves
nefastes conseqüències pel que fa al ter-
ritori, al medi ambient o, fins i tot, a la
salut dels treballadors del sector. En la
mateixa lín ia, però menys evident, els im-
pactes perversos que tenen nombroses
polítiques públiques i pràctiques em-
presarials en matèria turística produeixen
greus danys socials que, de forma subtil
però permanent, patim tots els habitants
de les illes i que tenen una especial in-
cidència en alguns col· lectius estigmatit-
zats. En aquesta tessitura, en els últims
anys, hi ha hagut un augment considera-
ble de consistoris d’arreu de les Balears
que han aprovat un tipus d’ordenances
molt particulars que pretenen regular tots
els comportaments, actituds i accions que
són permesos o prohibits a l’espai públic.
Són les anomenades ordenances de civis-
me o de convivència ciutadana. Aquests
textos normatius han estat aprovats i pre-
sentats a la ciutadania com la salvaguarda
equilibrada dels drets i els deures dels
ciutadans a l’espai públic. En el context
balear, la gran majoria de les ordenances
de civisme o convivència ciutadana que
s’han aprovat són la reacció normativa a
determinats conflictes derivats de la
indústria turística amb els quals els ajun-
taments han de lidiar cada temporada
(molèsties a veïnats, destrossa de mobili-
ari públic, baralles al carrer, brutícia a les
platges, etc.). Casos com els de Palma,
Escorca, Sant Antoni de Portmany, Alcúdia
o Ciutadella són bons models per exem-
plificar aquesta reacció normativa d’al-
guns consistoris davant les
problemàtiques sorgides com a con-
seqüència de la massificació turística que
cada any experimenta el territori insular.
A tot això, cal sumar la pressió externa

que en alguns casos exerceixen determi-
nats agents econòmics que tenen interes-
sos en què prosperin aquests tipus
d’ordenances. Entre els més evidents, cal
destacar les exigències i la complicitat de
la Federació Empresarial Hotelera de Ma-

llorca (FEHM) pel que fa a l’aprovació de
l’Ordenança municipal per a garantir i fo-
mentar la convivència cívica a la ciutat de
Palma1 , així com la pressió de PIMECO a
l’Ajuntament de Palma després de
l’anul·lació per part de TSJ IB d’aquesta or-
denança, aprovada durant el mandat de
Mateu Isern2. Per altra banda, la pressió
mediàtica exercida per alguns mitjans de
comunicació també ha condicionat pro-
fundament l’opinió pública en presentar
una visió de «l’incivisme» tan alarmant
que, per si mateix, exigeix una contun-
dent reacció normativa. El cas del «ma-
mading» de Magaluf és el millor exemple
d'allò que els teòrics de la comunicació
anomenen la perspectiva de l’agenda set-
ting, un enfocament basat a analitzar com
el tractament mediàtic d’alguns fenòmens
socials condiciona o determina l’agenda
política de les institucions de govern.

Deixant de banda els casos més evidents
que s’han comentat fins ara, la realitat és
que, com es pot veure en el mapa, gai-
rebé un 50% dels municipis de les I lles
Balears té aprovada i en vigor alguna or-
denança que porta al seu títol la paraula
convivència o civisme. Aquest fet no sig-
nifica que l’altre 50% restant estigui
exempt d’una rigorosa fiscalització dels
comportaments i activitats duits a terme a
l’espai públic. Ans al contrari: la gran ma-
joria d’aquests municipis estableixen les
mateixes sancions per les mateixes con-
ductes, tot i que utilitzant com a instru-
ment sancionador altres tipus
d’ordenances. Cal mencionar que l’es-
tratègia d’un nombre important de muni-
cipis ha estat introduir nous articles en
les antigues ordenances de policia i bon
govern, amb l’objectiu d’ampliar la potes-
tat sancionadora de la policia local a l’es-
pai públic. Així doncs, les ordenances de
civisme i convivència ciutadana han servit

com a calaix de sastre normatiu, ja que
han intentat recollir tot aquell conjunt de
pràctiques que suposadament perjudi-
quen la convivència en comunitat. Ara bé,
lluny de la retòrica d’educació en valors
que aquestes ordenances pregonen, a la
pràctica són extensos catàlegs de conduc-
tes i activitats prohibides, cada una amb
la seva corresponent sanció econòmica.
Més enllà del debat sobre si l’amenaça

de sanció (prevenció general negativa en
terminologia jurídica) és la millor forma
de protegir i mantenir la convivència entre
els habitants d’un municipi, és evident
que, per a la població resident, han aug-
mentat els mecanismes de control social.
En aquest aspecte, han quedat prohibides
o condicionades al permís administratiu
nombroses activitats que, fins fa poc, eren
pràctiques quotidianes no gaire sospitoses
d’atemptar contra la convivència veïnal.
Tocar la guitarra, estendre roba, fer mala-
bars, demanar doblers, vendre polseres,
jugar a la pilota, beure una cervesa, des-
plaçar-se en monopatí, dormir als bancs,
oferir meló a la platja, donar menjar al ca,
oferir serveis sexuals, fer trunyelles i un
llarg etcètera són avui activitats que, de
fer-les al carrer, poden suposar una sanció
que oscil· la entre els 300 i els 1 .500
en molts municipis.

Tot i aquest evident augment del control
social que afecta el conjunt de la ciutada-
nia, les conseqüències derivades de
l’aprovació de les ordenances de civisme i
convivència esdevenen molt més dramàti-
ques per als sectors subalterns de la soci-
etat. En efecte, els greuges històrics que
de forma estructural han patit els col· lec-
tius que, voluntàriament o involuntària,
han quedat exclosos dels circuits ordinaris
del capital i del mercat laboral formal,
s’accentuen amb l’aprovació i aplicació
d’aquest tipus d’ordenances. Treballado-

res sexuals, estrangers indocumentats,
persones sense sostre, artistes de carrer,
venedors ambulants i molts altres agents
socials veuen obstaculitzades, si no pro-
hibides, les seves principals fonts d’in-
gressos. Assistim a un autèntic procés de
criminalització de la pobresa, en tant que
es sancionen formes de vida alternatives
o dissidents amb el sistema hegemònic de
treball i consum. Motivats per la pressió
dels agents econòmics dedicats a la
indústria turística, per la pressió mediàti-
ca i pel populisme punitiu que aquesta
produeix, moltes institucions de govern
local són còmplices de la consolidació
d’una violència estructural que s’exerceix
cap a les persones que històricament han
patit més estigma, marginació i exclusió.

Més que l’entelèquia de la convivència,
els grans beneficiats d’aquests textos
normatius són els hotelers, operadors
turístics, supermercats de primera lín ia de
mar i xibius, ja que amb aquestes orde-
nances s’escombra del carrer l’oferta in-
formal que es beneficia de l’explotació
dels recursos naturals, principal font
d’atracció turística de la comunitat autò-
noma.
En defin itiva, és una contradicció en si

mateixa pretendre garantir la convivència
ciutadana augmentant la desigualtat soci-
al. Si h i ha una màxima que valgui la pena
reivindicar és precisament que només
acabant amb la desigualtat es pot garantir
la convivència i la pau social.

1 Sáenz H. (201 3, 29 de juny) Los hoteleros
radiografían los puntos negros de Playa de
Palma, que eliminará el «botellón» en 201 4.
El Mundo, pp. 4.
2 PIMECO (201 4, 1 7 de juny) Afedeco i
PIMECO demanen a Cort «solucions reals»
davant la venda ambulant il· legal.
Pimeco.com.

Sebastià Vicens Prohens

Gairebé un 50% dels
municipis de les Illes
Balears té en vigor

alguna ordenança que
porta al seu títol la paraula

convivència o civisme

Mapa dels municipis de les Balears segons els instruments de fiscalització de les activitats a
l’espai públic que tenien en vigor a principis del 201 6. Elaboració pròpia.

Es sancionen formes de vida
alternatives o dissidents
amb el sistema hegemònic

de treball i consum

La connivència entre els ajuntaments i la indústria turística en la producció de danys socials.

La Policia Local és l’agent administratiu que materialitza la violència estructural cap als col· lectius
més estigmatitzats. Última Hora.

Per a la població
resident han augmentat
els mecanismes de

control social
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Aquest llibre, que l'any passat va editar
l'associació catalana Alba Sud, és en
realitat una revisió actualitzada d'una
part de la colossal tesi doctoral —Geo-
grafies del capitalisme balear: poder,
metabolisme socioeconòmic i petjada
ecològica d'una superpotència turística.
3.026 pàg.— que el geògraf Ivan Murray
va presentar el 201 2.
En aquesta els i les interessades en

conèixer les profunditats de l'actual ca-
pitalisme espanyol segur que hi troba-
ran un llibre de referència per la gran
quantitat de dades que aporta i en es-
pecial pel seu relat contra hegemònic.
Un relat que desmunta en rotunditat to-
tes les falsedats històriques i analíti-
ques que el poder ha difós, fonamentals
per legitimar un règim d'explotació i do-
minació com l'actual capitalisme espan-
yol.
Així, una part important del llibre està

centrada en el sector turístic i immobi-
liari, dos sectors amb molts de lligams
que són la pedra angular del capitalis-

me espanyol, que foren impulsats per la
dictadura de Franco amb el suport ian-
qui, i consolidats pel règim constitucio-
nal sorgit del 1 978, amb la
imprescindible ajuda de la Unió Euro-
pea.
El llibre es pot descarregar gratuïta-

ment de la pàgina web d'Alba Sud:

http://www.albasud.org/publ/docs/
68.ca.pdf

Les entranyes del capitalisme espanyol.
Del franquisme a l'actual democràcia

CAPITALISMO Y TURISMO EN ESPAÑA
Del «milagro económico» a la «gran crisis»
Ivan Murray Mas, 201 5. Alba Sud.

Antoni Pallicer Mateu

S'ha parlat molt de la balearització del
territori. Però si una illa és la campiona
pel descontrol urbanístic i els desequili-
bris territorials, socials i culturals que
ha generat l'especulació i la corrupció
municipal en els darrers 40 anys, sens
dubte, és Eivissa. Aquesta illa ha patit i
pateix tot els mals que pot tenir un po-
ble: polítics i empresaris corruptes, i
una societat permissiva que han fet
qualsevol cosa per tal de treure un rèdit
econòmic.
Així, el ll ibre escrit pel periodista eivis-

senc, Joan Lluís Ferrer, fa un repàs dels
darrers quaranta anys. Fent una intro-
ducció del que va ser durant més de
2.000 anys i com en unes poques dèca-
des l'espècie humana més destructiva i
nefasta ha convertit un paradís i una
terra de gent humil en una terra prosti-
tuïda de dalt a baix i plena d'atemptats
ecològics.
Un llibre que apunta directament al

col· lapse de la civilització humana. I que
deixa un mal gust de boca. El llibre està
estructurat en tres apartats: el qui, el
com i el perquè.

Boom turístic i urbanístic, planificació
de la destrucció, la droga i la màfia
nocturna o la construcció de les auto-
pistes són alguns dels temes descrits.
Segons l'autor, han estat els mateixos

eivissencs de tota la vida qui han des-
truït l’i l la. Darrere cada atemptat ecolò-
gic hi ha un Planells, un Ferrer, un Marí,
un Tur o un Serra. Així, Joan Lluís sen-
tencia que Eivissa s'ha convertit en la
primera illa-ciutat del Mediterrani.

Una guia imprescindible per entendre Eivissa

IBIZA: LA DESTRUCIÓN DEL PARAISO
(Quién, cómo y por qué)
Joan Lluís Ferrer, 201 5. Balàfia Postals.

Xavier Mas

En una jornada sobre turisme celebrada
el passat mes d'abril a Palma, la presi-
denta de la Federació Empresarial Hote-
lera de Mallorca (FEHM) va contestar
una pregunta sobre explotació laboral
dient, més o menys, que: «Els hotelers
no explotam al personal, complim el
conveni col· lectiu pactat amb els sindi-
cats… el que succeeix és que última-
ment han sorgit col· lectius nous que
denuncien coses que donen als hotelers
mala imatge…» En aquest instant vaig
tenir per segur que la Campanya Mun-
dial de la UITA per la dignificació del
treball de les cambreres de pisos, el
moviment d'autoorganització de Las
Kellys, el treball d'Alba Sud, i el ll ibre
d'Ernest Cañada havien donat en la dia-
na: S'ha trencat la placidesa d'una pau
social que el capitalisme canalla hoteler
no es mereix!
Las que limpian los hoteles és un llibre

militant a favor de la dignitat humana
en el lloc de treball. S' in icia amb diver-
sos pròlegs, segueix amb el molt reco-
manable text de Cañada, per donar pas
al moll del llibre: 26 entrevistes a cam-
breres de pisos —que es converteixen
en les autèntiques protagonistes del lli -
bre—, i 4 entrevistes al que l'autor de-
nomina «veus de suport». Resulta
impossible triar una d'aquestes 26

històries de vida d'aquestes dignes i
valentes dones. Totes són autèntiques
històries de precarietat laboral a l'ex-
trem. És més fàcil triar una de les veus
de suport, ja que la del doctor felanit-
xer, Joan López Llorer, és l'enèsima
constatació que l'explotació laboral no
només existeix, sinó que és la norma
habitual amb la qual el capitalisme
turístic organitza la manera en què han
de treballar les que netegen els hotels.
En fi, un llibre d'obligada lectura que

ens il· lustra sobre la necessitat que
aquí, en les empreses turístiques locals,
i arreu, en les transnacionals turístiques
i hoteleres, s'apliquin de debò els Prin-
cipis Rectors sobre Drets Humans en les
empreses.

La dignitat humana en el lloc de treball

LAS QUE LIMPIAN LOS HOTELES
Historias ocultas de precariedad laboral
Ernest Cañada, 201 5. Icaria.

Rafael Borràs Ensenyat

Planeta Turista és un recull de poemaris
de tres poetes que varen créixer a l'om-
bra d'hotels, restaurants i apartaments,
on les seves famílies intentaren cercar-
se la vida, amb millor o pitjor sort a
prop de la costa. És un llibre sobre la
invasió que els turistes fan de l'espai
privat dels natius, sobre el desarrela-
ment i la dificultat d'edificació de la
identitat.
Als diferents poemaris també es critica

la superficialitat, l 'aparença i la falsedat
de les relacions només donades per la
relació comercial, així com l' impacte so-
bre l'entorn natural que té el turisme i
tota la infraestructura ideològica que
s'h i diposita. Al mateix temps, l'obra de-
nuncia l' intocable que resulta aquesta
indústria, impossible de ser criticada, ja
que sosté i mou l'economia d'aquestes
regions.
Planeta Turista és poesia que es re-

bel· la davant el cercle viciós de la per-
torbadora indústria turística, on el
sistema econòmic occidental ofereix un
viatge memorable a un lloc «especial» a

milions de persones que intenten fugir
de les seves vides quotidianes, adormi-
des per les falses promeses de compli-
ment dels seus anhels i per
l'autoengany.
Aquesta obra literària fundada en el

mite de «Turistneyland» ja pertany a un
corrent crític que abraça totes les arts, i
que és característica comuna d'aquells
territoris que, envaïts per la societat de
consum, cerquen una identitat que els
permeti transitar, amb més o menys
encert, per les dreceres d'un món que
tendeix a la globalització cultural.

Quan dels espais postissos i
impersonals sorgeix la poesia

PLANETA TURISTA
Poesía reunida
David Guijosa, Acerina Cruz i Samir Delgado,
201 4. Amargord Ediciones.

Manuel Alcalá García

Lectures de sol i platja
Quatre ressenyes per aprofundir més en la problemàtica turística.
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totinclos.noblogs.org

«El turisme és com el foc:
pot escalfar la teva sopa però

també pot cremar la teva casa»

Proverbi oriental


