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Reconeixement. Heu de re-
conèixer els crèdits del pe-
riòdic de la manera
especificada per l'autor
(però no d'una manera q ue
suggerexi q ue us donen
suport o rebeu suport per
l'ús q ue en feu).

No comercial. No podeu
utilitzar aq uest periòdic per
a finalitats comercials.

Sense obres derivades. No
podeu alterar, transformar
o generar una obra deriva-
da d'aq uesta obra.

Sou lliures de copiar, distri-
buir i comunicar pública-
ment aquest periòdic amb
les següents condicions:

Aquesta publicació ha
estat maquetat amb
programari lliure.

Aquest monogràfic sorgeix d'un grup de feina de la
Coordinadora Llibertària de Mallorca. A part, volem agrair a to-
tes aquelles persones que han col·laborat per fer possible
aquest monogràfic.

La societat balear ha participat des dels
in icis del boom turístic de la construcció
d'un consens en torn a la defensa del te-
rritori. Així apareix la crítica a la “balearit-
zació”, amb la participació de les elits en
la defensa dels privilegis de les classes
propietàries del sòl i dels negocis del tu-
risme, el paisatge i la q ualitat de l'entorn.
La insularitat i l 'entorn privilegiat han sin-
gularitzat l'oferta turística-immobiliària
balear, amb tensions socials per la cons-
trucció d'un discurs comú favorable a la
conservació del paisatge.

Però la crisi ha desbaratat profundament
aq uest escenari. El capital competeix per
accelerar el seu temps de retorn i aug-
mentar les taxes de beneficis. La globalit-
zació no és tan favorable a les
corporacions transnacionals turístiq ues
balears q ue veuen amenaçats els seus
emporis i retornen al seu bressol balear
on augmenten el seu control oligopolístic
de l'oferta d'allotjament amb el rescat de
l'Estat. Les seves ordres als Governs de
torn s'obeeixen amb cel: abolir les “mo-
ratòries” urbanístiq ues, desprotegir terri-
tori, donar pàbul a l'especulació
financera, flexibilitzar la força de treball. . .

Carlos Delgado i Gabriel Company són
dos sicaris del capital urbanístic i turístic
al Govern Bauzá. Les Conselleries de Tu-
risme i Territori els han servit per des-
mantellar la protecció territorial i
promoure l'especulació urbanística arreu,
al si dels enclavaments turístics madurs,
als pobles, les ciutats i el fora vila.

L'Ordenació del Territori del Govern
Bauzá, en mans de Company i dels Con-
sells Insulars, impulsa més infraestructu-
res de transports –com l'eixamplament
d'autopista de la carretera de Campos i
de la carretera general de Menorca– o
l'amnistia de xalets i parcel· lacions per
permetre el seu ús urbà, residencial i
turístic (Lleis 7/201 2 i 2/201 4). Company
empra la coartada de promoure la page-
sia, q uan en realitat el q ue fa és condem-
nar-la a l'esvaïment per la competència
urbanística, l'encariment del sòl i el ll iure
comerç globalitzat.

La Conselleria de Turisme ha estat, amb
diferència, q ui més ha fet a favor de l'es-
peculació immobiliària. A mans d'UM creà
la figura de les “declaracions d'interès
autonòmic” per consagrar projectes espe-
culatius. El Pacte de Progrés votà en bloc
per eximir la Platja de Palma de les limi-
tacions de creixement urbanístic, on
després el PP desprotegí Ses Fontanelles
per fer-hi un (altre) centre comercial i
ressuscitar aq uest “zombi urbanístic” tò-
xic dels bancs.

Els enclavaments turístics madurs són

un dels bancs de proves de la Llei del Tu-
risme de Carlos Delgado (8/201 2), on la
planificació territorial es posa directament
en mans del capital, a Magaluf, la Platja
de Palma o la Platja d'en Bossa. La modi-
ficació de la Llei de Costes estatal
(2/201 3) estén aq uestes oportunitats de
privatització al domini públic i particular-
ment a les platges i les dunes (d'excep-
cional gravetat a Formentera). La Llei
Delgado elimina el “principi d'exclusivitat
d'ús” dels establiments d'allotjament, q ue
era vigent d'ençà el 1 999, per permetre el
fraccionament de la propietat, q ue entra
així als mercats financers, per exemple
amb la figura dels condotels. També lega-
litza l'ús d'habitatges per estades turísti-
q ues per rescatar inversions
immobiliàries properes al poder, però ex-
clou l'oferta plurifamiliar més abundant i
amb la participació de les classes mitja-
nes.

Carlos Delgado ha fet la llei més ur-
banística del Govern Bauzá, per afavorir
als hotelers i també per donar encara
més ús urbà al fora vila. La mateixa Llei
Delgado admet q ualsevol conversió d'edi-

ficacions rurals en establiments d'allotja-
ment turístic, com agroturismes i hotels
rurals per als q ue ha deixat de ser ne-
cessària la declaració d' interès general i
l 'avaluació d' impacte ambiental. En lega-
litza l'ampliació sense “limitació del vo-
lum màxim construïble en cada edifici”. El
llegat Delgado també permet fer q ualsevol
gran eq uipament al sòl rústic, q ue poden
ser esportius com els camps de golf o
d'allotjament turístic. Les normes urbano-
turístiq ues de Delgado burlen la legislació
urbanística q ue s'ha d'aplicar als altres
sectors econòmics, particularment la “de-
claració d' interès general” preceptiva per
q ualsevol edificació q ue envaeixi el fora
vila.

Carlos Delgado va ser Conseller de Tu-
risme només dos anys i mig, sense fina-
litzar la legislatura de l'actual Govern
Bauzá; però el seu llegat enverina la terra
en benefici dels hotelers i dels especula-
dors urbanístics. La classe social a la q ue
representa es reserva així privilegis d'elit,
descaradament i “sin complejos”.

Company empra la
coartada de promoure la
pagesia, quan en realitat
el que fa és condemnar-la

a l'esvaïment per la
competència urbanística,
l'encariment del sòl i el
lliure comerç globalitzat

El llegat Delgado
Enverina la terra per beneficiar als hotelers i als especuladors.

Editorial
Des de fa dècades l'activitat turís-

tica és la capdavantera de l'econo-
mia balear, la q ual ha anat copant
cada vegada més presència al llarg
dels anys arraconant les altres acti-
vitats. Però, no ha estat fins a l'ad-
veniment de la present crisi, on la
destrucció econòmica ha afectat
principalment a la indústria, al petit
comerç i als serveis públics, q ue
una imparable locomotora turística
s'ha apropiat de gairebé tots els va-
gons de l'economia. Així les coses,
la major part del nostre Producte
Interior Brut, i en conseq üència
també la major part de la classe
treballadora, depèn de la massiva
arribada de turistes (enguany les
previsions apunten a més de 1 3 mi-
lions).

Transcorreguts 6 anys des q ue la
crisi punxà la bombolla creditícia i
immobiliària i aq uí a les I lles co-
ronà al turisme com a rei absolut
de la nostra economia, el balanç no
pot ser més negatiu. L'alta taxa
d'atur s'ha convertida en habitual i
els llocs de treball creats, la gran
majoria en aq uest sector, són cada
vegada més precaris. En canvi, els
beneficis de la totpoderosa indús-
tria turística balear han batut rè-
cords. Per exemple, el dia 20 d'abril
Diario de Mallorca publicava q ue
durant els anys 201 1 i 201 2 els be-
neficis registrats dels hotels (una
gran part no es declaren perq uè
van a parar als paradisos fiscals)
augmentaren un 55%, q uan en
aq uest mateix interval de temps
només apujaren en un 5,4% la seva
despesa en personal (q ue cada ve-
gada ha d'acceptar condicions més
precàries). Tot això no ha fet més
q ue disparar la desigualtat social i
la nostra dependència política i
econòmica dels q ui manegen i ges-
tionen els fluxos del turisme.
D'aq uesta manera es fan ben com-
prensibles les diferents lleis en fa-
vor d'aq uests q ue tan l'actual com
el passat Govern Balear decretaren.

En conclusió, la visita rècord de
1 3 milions de turistes ens ha fet
més pobres i més lligats política-
ment als designis de l'oligarq uia
hotelera. A més, com sabem, la fac-
tura mediambiental i energètica
q ue pagam per poder acollir tal
q uantitat de calcetins i sandàlies no
ha deixat de parar. Així, amb la llei
Delgado la destrucció més aberrant
es veu legalitzada. Les urbanitzaci-
ons de Canyamel i Ses Fontanelles
en són bons exemples.

Per altra banda, no podem obviar
la banalització de tot el q ue trepitja
el turisme, així com la forta agres-
sió a les cultures pròpies q ue pro-
voca.

Davant aq uest panorama, trobam
q ue la ciutadania crítica amb
aq uest model de societat q ue ens
imposa el monocultiu turístic patro-
cinat per les elits locals i internaci-
onals, l 'ha de posar ja en q üestió i
per extensió al sistema polític i
econòmic q ue el fa possible: el ca-
pitalisme.

Macià Blázquez

El turisme de sol i platja té una base social ampla i menys impactes socioambientals que el
turisme de qualitat.

La mateixa Llei Delgado
admet qualsevol conversió
d'edificacions rurals en

establiments d'allotjament
turístic, com agroturismes
i hotels rurals per als que
ha deixat de ser necessària

la declaració d'interès
general i l'avaluació
d'impacte ambiental
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El capitalisme turístic balear
Com s'imposa el poder corporatiu dels hotelers balears, aquí i al Sud.

I van M urray h a estudiat la con form ació
de la classe capitalista a Balears, d'arrel
terratin en t, in dustrial agroalim en tària i
fin an cera.

Els gran s h otelers balears són perfecci-
on adors d'un con trol corporatiu am b el
q ue volen forçar un m ón a la seva m ida.

El bloc històric encapçalat pels hotelers
balears
J oan Buades va ser el prim er en an alitzar
el sorgim en t i el desplegam en t de les ca-
den es h oteleres balears (Barceló, Escar-
rer, Fluxá, Riu, M atutes. . .),
descobrin t-n os q ue algun es d'elles pro-
ven ien d'an tigues n issagues in dustrials o
de ll igam s servi ls am b la dictadura fran-
q uista. M és recen tm en t, se' ls h i h an afe-
gin t d'altres gran s h otelers (Piñero,
H idalgo. . .) q ue h an adoptat Balears com
a seu de les seves corporacion s. Què els
va fer sorgir o in stal· lar-s'h i justam en t
aq uí? Per q uè n o h i h a cap corporació
turística sem blan t a I tàlia o Grècia i
n om és un a a Fran ça? Sovin t en s h em fet
aq uestes pregun tes. Aven turam a dir q ue
pugui ten ir a veure am b el suport social
dels q ue com parteixen els in teressos
d'aq uesta classe dom in an t: l 'Estat, la co-
ron a, les classes propietàries, els defen-
sors de la iden titat i de la sin gularitat
territorial in sular, el caciq uism e i el
cl ien telism e servi ls q ue es perpetuen
am b l'actual sistem a polític fruit de la
Tran sició. . . Aq uesta in terpretació es cor-
respon am b la defin ició d'un bloc h istòric
h egem òn ic m itjan çan t la m an ufactura del
con sen s, segon s la defin ició d'An ton io
Gram sci .

La h istòria dels govern s balears recen ts
en s m ostra la seva subm issió, gairebé
sen se excepció, al poder dels h otelers.
On ofre Rullan , J oan Am er i J oaq uín Valdi-
vielso h o h an estudiat pel q ue fa, per
exem ple, al plan ejam en t urban ístic i ter-
ritorial, la legalització de l'oferta d'apar-
tam en ts (1 984) o l 'ecotaxa (1 999-2003),
el im in ada aq uesta últim a rere el torce-
braços dels h otelers –em m ascarats per la
Sociedad y Turism o N uevo M ilen io– per
im posar la seva volun tat con trària a
aq uest im post.

L'acumulació ampliada de l'hoteleria
transnacional

Els h otelers balears con solidaren la se-
va con dició de classe capitalista am b la
seva in tern acion alització duran t la dèca-
da dels 80 vers el Sud am b predi lecció
pels règim s dictatorials: Escarrer a la I n-
don èsia de Suh arto i a la Cuba de Castro,
Barceló am b els Truj i l lo y Balaguer de la
República Dom in ican a o am b la m on ar-
q uia Alauita al M arroc, Fluxà o Riu al M è-
xic del PRI q ue els en cetà els territoris de
Yucatán i Baja Californ ia Sur. . . La in clusió
de l'Estat espan yol a l 'OTAN (1 982) i a la
U n ió Europea (1 986) situà a la n ostra
classe capitalista h otelera balear al cor
de la bèstia q ue es susten ta am b el po-
der fin an cer i bèl· l ic. J ustam en t, a m és,
en el m om en t en q uè els Estats del Sud

es ren dien a la pressió del deute extern
per sotm etre's als plan s d'ajustam en t es-
tructural de les in stitucion s de Bretton
Woods. Així, els h otelers balears pogue-
ren passar de fer acum ulació de capital
origin ària, basada en l'explotació dels
treballadors, a fer-n e d'am pliada fon a-
m en tada en l'em pobrim en t del Sud, par-
ticularm en t am b la recolon ització
espan yola d'Am èrica Llatin a. David H ar-
vey den om in à aq uest procés acum ulació
per despossessió. Ern est Cañada h a sis-
tem atitzat els con fl ictes sorgits arran
d'aq uest desplegam en t del capital h ote-
ler a Am èrica Cen tral en cin c tipus: d'ex-
tracció de ren des del treball, redefin ició
de les n orm atives en favor del capital,
com petèn cia am b l'em presariat local, ex-
tracció i privatització de recursos n atu-
rals i desplaçam en t territorial.

La desregulació balear
M iq uel N adal (U M ) i J oan a Barceló (PSOE)
accediren als in teressos dels gran s h ote-
lers am b la Llei d' I m puls de la I n versió
(4/201 0). Carlos Delgado (PP) am plia la
subm issió de la n orm ativa urban ística
am b la n ova Llei del Turism e de les I l les
Balears (8/201 2), per legalitzar oferta
d'allotjam en t turístic en cara q ue tin gui
in fraccion s urban ístiq ues i possibi l i tar-n e
la ven da fraccion ada per usos residen ci-
als o com ercials, el m és con egut dels
q uals són els con dotels. Aq uest in dult
pot suposar el desm an tellam en t de les
fàbriq ues turístiq ues per especular am b
els im m obles al m ercat fin an cer. La m a-
teixa Llei N adal-Barceló creà la figura de
Declaració d' I n terès Auton òm ic per agi l i t-
zar els tràm its q ue perm etin fer n ous
com plexos urban ístics (de Blau H otels
am b cam p de golf a Sa Ràpita an om en at
M irador d'Es Tren c i de la caden a H yatt a
Can yam el), privatitzar espais públics (de

M eliá H otels I n tern ation al a M agaluf),
con struir un cen tre com ercial i esportiu
Rafael N adal al costat d'un altre ja exis-
ten t públic (M an acor), fer un n ou accés
viari al port de Son Blan c (Ciutadella) o
un gir el cam p de golf de Son Bosc a l'es-
pai n atural de S'Albufera (per la in versió
de Grupotel, Cesgarden i I berostar a M u-
ro). Tot plegat, un a i l · lustració m odèlica

de la subm issió de la regulació al projec-
te de classe del capital.

Si fan això aq uí, q uè n o faran als països
em pobrits? Els Estats del Sud claudiq uen
al xan tatge dels h otelers balears. Per
exem ple q uan l'an y 2004 les caden es h o-
teleres d'Escarrer, Riu, Barceló, Fluxá,
M atutes i Piñero com praren 1 50 m ilion s
de dòlars de deute extern de l'Estat do-
m in icà. En aq uestes con dicion s, fa bon
n egociar. . . El resultat és q ue, segon s el
PN U D (Program a de les N acion s U n ides
per al desen volupam en t), les region s
turístiq ues de Bávaro, Pun ta Can a i Pu-
erto Plata estan m en ys desen volupades
q ue la m itjan a del país.

Macià Blázquez

Malgrat la seva voluntat de
transmetre una imatge

d'homes fets a ells matei-
xos, arrelen el seu poder en

l'elit i el franquisme

Cap Cana Marina és un port dominicà més proper a Puerto Rico que de Santo Domingo. Les elits
mundials empren el turisme de cortina de fum sumptuària de negocis il· legals.

La saga Barceló s'arrela en les influènci-
es polítiq ues de l'Opus Dei i en el su-
port al franq uisme. La família Fluxá
(propietària de la cadena hotelera Ibe-
rostar) arrenca de capital industrial i fi-
nancer; el seu patriarca Lorenzo Fluxá
Figuerola –creador de les marq ues de
sabates Lottusse, Camper i del grup
turístic Viajes Iberia–, fou batle durant
la Guerra Civil i president de la Junta
d'Obres del Port de Palma durant la dic-
tadura. L'hoteler Abel Matutes Juan (Fi-
esta Hotel Group) també fou banq uer,
batle franq uista (1 970-1 971 ), comissari
europeu (1 993-1 994) i ministre d'as-
sumptes exteriors al primer govern Az-
nar (1 996-2000). Els Escarrer són els
principals propietaris de Meliá Hotels
International, q ue és l'única cadena ho-
telera balear capitalitzada directament
en borsa; abans ja havia estat recolzada
per fons sobirans kuwaitians i en els
seus orígens –els anys 1 950– tingué su-
port de l'operador turístic britànic Tho-
mas Cook. De manera semblant, Riu
nasq ué lligada a l'agència de viatges Dr.
Tigges, avui dins TUI , amb els primers

vols xàrter. La vinculació de cadenes
hoteleres a fons d'inversió té d'altres
exemples al cas d'Orizonia amb Carlyle i
Visa Capital, arran de l'adq uisició de la
divisió de viatges d' Iberostar o amb la
compra del fons Highland Hospitality
per part de Barceló. Una tercera es-
tratègia ha estat la de les fusions, ab-
sorcions i participacions, per exemple
de Barceló amb Crestline Capital Corpo-
ration, i de Riu i Matutes amb l'alema-
nya TUI Travel PLC, i mitjançant aq uesta
darrera indirectament amb Air Berlin .

Per donar una idea de la seva capaci-
tat d' influència, citam dues declaracions
d'hotelers a la premsa arran de la seva
petició de derogació de l'ecotaxa, q ue
Ivan Murray anomenà com un “cop
d'Estat empresarial”. Pablo Piñero digué
“S'ha de llevar al President o matar al
Conseller”; mentre q ue Miguel Fluxá et-
zibà “No tenim la intenció de q ue el
Govern segueixi, donat q ue no està
capacitat”. Autocràcia neoliberal, com
digué Mario Puzo en boca de Don Vito
Corleone: “No és res personal, només
són negocis”.

Els Estats paguen infraes-
tructures, formen mà d'obra
i canvien la legislació per
sotmetre's al seu dictat

Trames de poder
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L’espectacle mediàtic recolza l’explotació
turística a Nueva Romana de la República
Dominicana.
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En plena crisi mundial el multimilionari
nord-americà i assessor d'Obama, Warren
Buffett, afirmava q ue existeix una lluita de
classes, però els q ue la dirigeixen i la
guanyen són ells, el capital. Aq uesta afir-
mació apuntava el camí pres per les elits
mundials per tal de “sortir” de la “Gran
Depressió”. Com en altres ocasions, la cri-
si ha servit per dur a terme un profund
programa de redefin ició de l'ordre social.

En el capitalism e turístic tam bé s'h an
don at im portan ts tran sform acion s. En cara
q ue les rearticulacion s del capital n o
s'h an acabat de defin ir arran de la crisi ,
sí q ue es pot dibuixar la seva trajectòria.

A m itjan s dels 2000, en plen a Guerra
Global i am b l'augm en t dels preus del pe-
troli , es produí un a autèn tica “revolució”
din s del m ón turístic europeu. L'en trada
en vigor de l'euro, jun tam en t am b l'esca-
lada de les lògiq ues fin an ceres, fructifica-
ren en un a din àm ica segon s la q ual el
m ercat turístic europeu q uedà con trolat
en règim oligopolístic pels tour operadors
TU I i Th om as Cook, am bdues alem an yes.
Això va ten ir im portan ts repercussion s en
el con text balear per diferen ts m otius. En
prim er lloc, aq uests operadors són els
q ue con trolen la m ajor part de fluxos
turístics a la U E. En segon lloc, els dos
participaven directam en t en l'accion ariat
de caden es balears, TU I a Grupotel i Riu, i
Th om as Cook a I berostar. En tercer lloc,
em presaris balears en traren en el capital
dels gran s tour operadors, tot destacan t
el cas de Riu i M atutes a TU I .

Fin alm en t, es con stituïren alian ces per
en gegar projectes turístic-im m obiliaris
en tre els tour operadors i caixes d'estalvi ,
com per exem ple el cas d' I n h ova on
s'ajun taren Th om as Cook,   Sa N ostra, Caja
Galicia i I bercaja. De fet, les caixes d'es-
talvi espan yoles s'aliaren a m oltes cade-
n es h oteleres per tal de participar de
l'expan sió turístic-im m obiliària global.
D'aq uesta m an era, trobàvem la CAM din s
l'accion ariat de Sol M eliá; o Sa N ostra
din s del d'Excellen ce Group Luxury Re-
sorts, en tre d'altres.

En els an ys de la festa im m obiliària, les
caden es h oteleres balears guan yaren un
fort protagon ism e en la producció turísti-
ca de les perifèries turístiq ues globals,
m en tre es desfeien de part dels actius (ja
am ortitzats) q ue ten ien a les I l les, el q ue
en el seu “dialecte” es diu rotació d'ac-
tius. Així, les caden es tran sn acion als
com ptaven am b 41 8 m il places turísti-
q ues fora de les Balears, m en tre q ue a
les I l les ten ien un total de 92 m il places.

Em però això n o en s h a de fer perdre de
vista el fet q ue el con jun t de les caden es
h oteleres ten ien 300 m il places de les 423
m il de les Balears. Així don cs, el lobby
turístic de les caden es h a com ptat am b
un a força extraordin ària per tal de defin ir
les regles del joc a favor dels seus
in teressos. I això en cara és m és accen tu-
at a escala local, on un s pocs h otelers
són els autèn tics sen yors del litoral com

són els casos de J aum e Bauzà (Protur) i
J oan Llull (H ipotels) a Cala M illor; M iq uel
Ram is (Grupotel) a la Platja de M uro;
Fluxà (I berostar) a Alcúdia; Escarrer (Sol
M eliá) a M agaluf; o Riu a la Platja de Pal-
m a.

M en tre q ue els gran s h otelers “recolo-
n itzaven ” les platges del Carib, a les I l les
varen aparèixer n oves caden es. En tre
aq uestes cal destacar les vin culades als
capitals im m obiliaris. Així, Vicen ç Gran de
creà la caden a Drac H otels q ue després
desaparegué am b la fallida del grup, o la
im m obiliària Rústic q ue con stituí U R H o-
tels. Aq uesta darrera h a pen etrat al cen-
tre de Palm a am b la recon versió d'edificis
en h otels, com l'h otel Palacio Aven idas o
el M isión de San M iguel. De fet, en el
cen tre urbà h an com en çat a aparèixer h o-
tels “pi jos” q ue són un a peça fon am en tal
en el procés de gen trificació urban a.

En tre les caden es h oteleres aparegudes
als darrers an ys s'h a de destacar el m e-
teòric ascen s del grup eivissen c Playa Sol,
propietat de Fern an do Ferré. Aq uest h a
an at adq uirin t establim en ts a Eivissa fin s
a con vertir-se en la prin cipal caden a de
l' i l la. A ban da d'això, la seva agressiva
política em presarial es va fon am en tar en
els abusos laborals i tram pes fiscals. Des-
prés de diverses den ún cies, el m aig de
201 0 la policia va deten ir Ferré i, a partir
de 201 1 , la gestió del grup passà a m an s
del “fon s voltor” H iperion Capital M an a-
gem en t. Actualm en t, la fiscalia h a dem a-
n at 81 an ys de presó per a Ferré en
relació a 20 delictes fiscals.

En el m om en t de l'esclafit de la crisi h i
va h aver altres com pan yies q ue col· lapsa-
ren com són els casos de N ueva H otasa,
la caden a de Ruíz M ateos, o H otetur, pro-
pietat de Díaz Ferrán i Gon zalo Pascual,
am bdues am b un a forta presèn cia a les
Balears. M en tre q ue Ruíz M ateos repetí la
m ateixa estratègia de feia tren ta an ys, els
propietaris del grup M arsan s protagon it-
zaren un dels m ajors escàn dols em presa-
rials de l'Estat. Cal advertir q ue Span air,
am b seu a Palm a, estava participada per
M arsan s i la seva desaparició es produí a
les portes de la crisi , tot an un cian t el q ue
ocorreria al si del grup. El “fon s voltor”
Possibi l itum Busin ess SL es va fer am b
M arsan s i arran d'aq uelles operacion s, el
gestor del fon s, Án gel de Cabo, i Gerardo
Díaz Ferrán , ex-presiden t de la CEOE, in-
gressaren a la presó acusats de “buidar”
el Grup M arsan s q ue es trobava en sus-
pen sió de pagam en ts, a m és de m últiples
delictes fiscals.

Per altra ban da, en tre els gran s h otelers
tam bé h i h a h agut n otables can vis. Pro-

bablem en t un dels m és im portan ts és el
relacion at am b la fam ília Fluxà. El 2006
varen ven dre la divisió de viatges als
fon s d' in versió Carlyle, Vista Capital i I CG
per 847 m ilion s d'euros, dels q ue la m ajor
part estaven apalan cats, i es creà el ge-
gan t Orizon ia. Aq uest respon ia a un es n o-
ves lògiq ues caracteritzades per la plen a
pen etració del capital fin an cer. La seva
evolució fou vertigin osa i en pocs an ys es
va expan dir en diversos àm bits. Em però,
els seus peus eren de fan g fin an cer i en
plen a crisi la com pan yia protagon itzà un a
de les fall ides m és im portan ts de M allor-
ca, am b un ERO q ue afectà un es q uatre
m il person es. M en trestan t, I berostar con-
tin uà la sen da expan siva per Am èrica Lla-
tin a, on tam bé s'en din sà en el n egoci
im m obiliari . A m és, els Fluxà redirigiren
un a part im portan t del seu capital en el
n egoci con structor, tot con vertin t-se en
propietaris del 5% d'ACS. Aq uí cal advertir
la rellevàn cia de les relacion s econ òm ic-
fam iliars ja q ue la fi l la del patriarca, Sabi-
n a Fluxà, es casà am b un dels h ereus del
clan M arch , Alfon so Fierro M arch . I , per
suposat, els prin cipals accion istes d'ACS
són els M arch . ACS n o n om és és un a gran
con structora (p.ex. Son Espases), sin ó
q ue am b les privatitzacion s en curs es
fan am b m olts serveis q ue fin s ara eren
públics (p.ex. gestió de residus, serveis
san itaris, etc.).

Fin alm en t, am b la crisi s'h an produït al-
tres m ovim en ts, dels q uals la caden a Sol
M eliá n 'és un clar exem ple. Aq uesta ca-
den a, l 'ún ica balear q ue cotitza en borsa,
estava fortam en t en deutada en el m o-
m en t de l'esclat de la crisi i les seves ac-
cion s s'h an desplom at des de llavors.
Alesh ores, la com pan yia in icià un a políti-
ca de ven da d'actius per eixugar els deu-
tes, com per exem ple la ven da de la
m arca Tryp a la n ord-am erican a Wyn d-
h am . Em però, n o és q ue la caden a m an e-
gi m en ys h otels, sin ó q ue
fon am en talm en t s'h a desprès de la seva
propietat, però els explota sota con tractes
de lloguer, gestió o fran q uícia.

En la situació de crisi , les adm in istraci-
on s públiq ues h an dut a term e el rescat

corporatiu m itjan çan t crèdits oficials per a
la reh abilitació, rescat de caixes associa-
des a les caden es, articulació de n oves
regles del joc fetes a m ida dels in teressos
de les gran s caden es, etc. Així, M eliá
I n tern ation al H otels rebé el vistiplau per
tal d'en gegar un a am pla reform a de la
zon a de M agaluf, q ue perd el seu n om
pel de “Calvià Beach Resort”. Aq uest m e-
gaprojecte és un clar rescat de l'em presa
i un a privatització de l'espai públic.

Aprofitan t aq uell m ateix m arc n orm atiu,
s'h an posat en m arxa altres m egaprojec-
tes turístic-im m obiliaris. A m és, un dels
aspectes m és destacables en aq uest
període q ue s' in augura, és el de l'en trada
de capitals estran gers vin culats a fon s
d' in versió. Així, el com plex Cap Verm ell a
Can yam el es con strueix am b din ers del
fon s sobirà q atarià, ll igat a les plusvàlues
petrolieres, m en tre q ue H yatt tan sols h i
aporta la m arca. U n altre cas és el de la
com pra de l'h otel Valparaíso per part del
fon s xin ès GPRO.

En temps de crisi i turbulències globals,
les Balears són en un espai segur pel ca-
pital i les alteracions de les regles del joc
per obrir les comportes a les inversions
turístic-immobiliàries apunten cap a un
nou boom. Emperò, les taxes d'atur no
davallaran del 20%, per la q ual cosa el
poder ha posat més mecanismes per as-
segurar l'ordre social.

Un dels aspectes més des-
tacables en aquest període
que s'inaugura, és el de

l'entrada de capitals estran-
gers vinculats a fons d'in-

versió

El mapa empresarial turístic en temps de la crisi global
“La lluita de classes existeix, però la guanya el capital”.

Piñero, Gabriel Escarrer, Carme Riu, Abel Matutes i el rei d'Espanya s'ho passen d'allò més bé.

En els anys de la festa im-
mobiliària, les cadenes ho-
teleres balears guanyaren
un fort protagonisme en la
producció turística de les
perifèries turístiques glo-
bals, mentre que es desfe-
ien de part dels actius (ja
amortitzats) que tenien a

les Illes

Eliseu Casamajor
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Els acords de postguerra, signats entre
Roosevelt, Churchill i Stalin (Ialta, 1 945),
dibuixaven el q ue seria l'ordre mundial de
la Guerra Freda. El bloc nord-americà no
volgué repetir l'error dels acords de la Pri-
mera Guerra Mundial en q ue feien pagar
la reconstrucció als perdedors. En aq uell
context, la Casa Blanca llançà programes
d'ajuda q ue en els primers anys a través
de la recentment creada Nacions Unides,
controlades fèrriament pels EUA, s'enge-
garen plans d'ajuda per a la reconstrucció
europea q ue sumaren uns 20 mil milions
de dòlars adreçat tant als estats capitalis-
tes com els del bloc soviètic. Emperò, els
canvis polítics a Europa, amb moviments
de tropes soviètiq ues i una escalada de
les tensions político-territorials, conduïren
a una redefin ició del programa d'ajudes.
Així, per tal d'aconseguir un major control
i domini sobre el procés de reconstrucció
física europea (però també institucional),
els EUA llançaren el 1 947 el conegut Pla
Marshall (Pla de Reconstrucció Europea),
amb una q uantia d'uns 1 5 mil milions de
dòlars. Així mateix, es creà l'OECE (Orga-
nització Europea per a la Cooperació
Econòmica) q ue seria l'encarregada de
gestionar el Pla Marshall.

Cal tenir present q ue l'Europa de mitjans
dels anys q uaranta estava devastada per
les bombes, però també les elits veien
q ue hi havia seriosos riscs per tal de con-
trolar el descontentament social. Així
doncs, l'ajuda americana serví no només
per a la reconstrucció física del continent,
sinó q ue també serví per articular unes
dinàmiq ues politicoeconòmiq ues q ue es
defin irien per una banda en l'explosió del
consum de masses, i per l'altra pel con-
trol financer del bloc anglosaxó. Allò fou
el bessó del projecte europeu com un nou
bloc de poder global sota el control dels
EUA q ue sobretot actuava de contenció
front a l'amenaça soviètica.

Aleshores sorgí la potent indústria de les
vacances q ue a Europa estava controlada
pels operadors turístics britànics i ale-
manys. Ambdós estaven estretament rela-
cionats a les principals estructures del
capital financer, comercial, grups medià-
tics, etc. A més, en el cas d'Alemanya, al-
guns grups turístics sorgiren de l'espoli
nazi als jueus; mentre q ue al Regne Unit,
capitals procedents de l'or i els diamants
de la Sud-àfrica de l'Apartheid es reinver-
tiren en la indústria turística.

Mentrestant, a l'Espanya feixista no li
sortien els comptes, ja q ue s'hagué de fer
front a una llarga postguerra, i malgrat
mantenir bones relacions amb el bloc
americà, no rebé ajuda directa per a la re-
construcció. A més, les potències occiden-
tals imposaren un tímid bloq ueig per tal
de donar una certa imatge de rebuig a la
dictadura. Tanmateix, a principis dels cin-
q uanta la política econòmica de Franco
s'adaptà al nou concert capitalista inter-
nacional i fou integrada progressivament
a l'òrbita de l'Europa nord-americana. En-

cara q ue el Sr. Marshall, tal com ironitza-
va la pel·lícula de García Berlanga passà
de llarg, moltes altres ajudes sí q ue arri-
baren. El 1 953 se signaren els Pactes de
Madrid de cooperació econòmica i defensa
entre els EUA i l'Estat espanyol. Arran
d'aq uells acords, arribaren als anys cin-
q uanta uns 1 .300 milions de dòlars en
ajudes. Fruit d'aq uelles polítiq ues resulta-
ren bona part de les construccions mili-
tars emprades per l'exèrcit nord-americà,
tot destacant la base del Puig Major. El
Dic de l'Oest també fou una plataforma
fonamental per a la flota dels EUA a la
Mediterrània.

Cal destacar q ue l'ajuda nord-americana
tenia un component tècnic i ideològic clar
mitjançant el q ual imposar les directrius
del capitalisme liberal nord-americà q ue
q uedarien reflectits en el Pla d'Estabilitza-
ció de 1 959. Un any abans, l'Espanya fei-
xista s'havia integrat al Fons Monetari
Internacional i al Banc Mundial. A la dèca-
da dels seixanta es varen rebre préstecs
per uns 41 6 milions de dòlars q ue es des-
tinaren majoritàriament a la construcció
d' infraestructures. El 1 963, dos anys des-
prés de la visita a Mallorca del tècnic del
BM, Paul F. Craig, aq uest atorgà un crèdit
de 238 milions de pessetes per a la cons-
trucció de l'autopista q ue unia l'aeroport
de Son Sant Joan i Palma.

Alhora q ue la temperatura del capitalis-
me europeu pujava, s'atracava als seus lí-
mits. Així, per tal de donar sortida als
capitals acumulats a l'Alemanya america-
na, el ministre d'Hisenda alemany, el fi lo-
nazi Franz Josef Strauss, aprovà la llei
d'ajuda al desenvolupament segons la
q ual es desgravaven les inversions immo-
biliàries als “països subdesenvolupats”,
tot apareixent Espanya en el seu llistat. El
gran boom constructor de finals dels sei-
xanta coincidí amb l'aprovació de la Llei
Strauss.

D'altra banda, les elits feixistes preparen
el terreny per tal d' incorporar-se al “Pro-
jecte Europeu”. Així el 1 970 se signà
l'Acord Econòmic Preferencial entre la CEE
i l'Estat espanyol. Un cop enterrat el dic-
tador, l'esperit de la Transició va tenir
com a prioritària la plena integració dins
l'Europa del capital. L'autèntic consens es-
tava particularment expressat en aq uell
desig comú de les elits políticoeconòmi-
q ues. A més, per destapar els dubtes so-
bre la vinculació amb els EUA, la
integració a la CEE anava lligada a la in-
corporació a l'OTAN.

L'entrada de l'Estat espanyol a la CEE
(1 985) signada en plena redefin ició del ca-
pitalisme mundial, va comportar la remo-
delació del capitalisme espanyol. A partir
d'aleshores s'ha dut a terme un potent
procés de “destrucció creativa” finançat
amb diners europeus, unes ajudes q ue
pel conjunt de l'Estat sumarien prop de 90
mil milions d'euros. Sota el paràmetre de
modernitzar un “país endarrerit” es posà
en marxa un doble procés de destrucció
de múltiples activitats (p.ex. agricultura,
construcció naval, etc.), al mateix temps
q ue s'engegava un “pla de foment” q ue ni
Franco hagués somniat. La construcció
massiva d'infraestructures (subvenciona-
des) ha situat a Espanya al capdavant de
la UE en q uant a autopistes, aeroports,
trens d'alta velocitat, etc. A finals de segle
XX, l'economia espanyola hauria de jugar
un paper destacat en les lògiq ues finan-
ceres i immobiliàries mundials, per la q ual
cosa era fonamental l'adaptació del terri-
tori mitjançant un desplegament al· luci-
nant d' infraestructures. A més,
l'especialització financera i immobiliària
està molt estretament vinculada a la
turística, de tal manera q ue els principals
“pols de desenvolupament” han estat les
zones litorals i els arxipèlags, on ja hi ha-
via hagut una potent transformació turís-
tica, i és precisament allà on la bombolla
ha estat més important.

Les ajudes procedents de la UE s'han
centrat en diversos àmbits i esdevenen un
jeroglífic difíci l de desentranyar (p.ex. FE-
GOA (agrari), FEP (pesca), FSE (treball), o
desenvolupament regional (FEDER), etc.).
Des del Tractat de Maastricht (1 992) les
Balears han rebut uns 520 milions d'euros
procedents dels Fons de Cohesió. La major
part d'aq uests diners han estat fonamen-
tals per tal d'adaptar el territori balear a
les noves lògiq ues del capital. Així, els ae-
roports han estat dels principals projectes
finançats per la UE, tot destacant el de
Palma q ue rebé 70 milions d'euros per tal
de dur a terme la seva ampliació. Aq uesta
es finalitzà el 1 997, precisament q uan es
liberalitzà l'espai aeri europeu i comença-
ren a operar les companyies de baix cost.
Sense aq uests arranjaments territorials i

normatius, el passat boom hagués estat
inviable, ja q ue l'aeroport q uasi triplicà la
seva capacitat d'acollida. Així mateix, les
dessalin itzadores per tal de cobrir les
exigències hídriq ues de la indústria turís-
tica absorbiren 71 milions d'euros.

D'altra banda, les ajudes al capital balear
no només s'han materialitzat al territori
i llenc, sinó q ue també han rebut ajudes
per a la seva internacionalització. Així, les
transnacionals balears han gaudit de les
ajudes q ue l'Estat atorga a través de dife-
rents dispositius relacionats amb les
interferències del capital espanyol en el
Sud Global (p.ex. Fons d'Ajuda Oficial al
Desenvolupament). L'excusa de la crisi ha
servit per donar un gir empresarialista
defin itiu a l'ajuda al Sud, mitjançant
l'adopció d'una política orientada a fo-
mentar la internacionalització del capital
espanyol, tot destacant la creació el 201 1
del Fons per a la Internacionalització de
l'Empresa.

Així doncs, la història recent del capita-
lisme balear només pot ser entesa com la
d'un projecte q ue tan sols ha estat possi-
ble gràcies al drenatge constant de do-
blers públics vers les arq ues del gran
capital. José Manuel Naredo sosté q ue la
q ualificació d'aq uestes dinàmiq ues com a
neoliberals oculten les elevades dosis
d' intervencionisme estatal, per la q ual co-
sa seria més adeq uat parlar de neocaci-
q uisme.

L'ajuda nord-americana te-
nia un component tècnic i
ideològic clar mitjançant el
qual imposar les directrius
del capitalisme liberal nord-
americà que quedarien re-
flectits en el Pla d'Estabilit-

zació de 1959

Un Estat sempre “subdesenvolupat”
De l’ajuda americana a l’ajuda europea.

Cartell de la pel· lícula “Bienvenido Mr. Marshall”.

Els aeroports han estat dels
principals projectes fi-

nançats per la UE, tot des-
tacant el de Palma que rebé
70 milions d'euros per tal de
dur a terme la seva amplia-
ció. Aquesta es finalitzà el
1 997, precisament quan es
liberalitzà l'espai aeri euro-
peu i començaren a operar
les companyies de baix cost

Eliseu Casamajor
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Quan es parla de la indústria turística so-
vint es tendeix per una banda, a reduir-la
a una sèrie d'activitats q ue presenten una
forta base territorial, com per exemple les
d'allotjament turístic, i per una altra a
identificar-la, sociològicament, amb la
presència dels “guiris”, els turistes. Lluny
d'aq uesta visió esbiaixada i construïda
des de les diferents plataformes del poder
–sobretot mitjans de comunicacions i món
acadèmic–, la q üestió turística és q uelcom
molt més complex. El complex industrial
turístic comprèn múltiples divisions q ue
van des dels grans operadors, els anome-
nats majoristes (p.ex. TUI), fins arribar a
les venedores ambulants i d'altres treballs
informals q ue proliferen per les zones
turístiq ues.

En els temps del capitalisme neoliberal, el
turisme ha estat un actor rellevant en les
lògiques financeres del casino global. De fet,
importants institucions financeres i produc-
tes financers varen néixer al sí del negoci
turístic, com per exemple la coneguda
American Express i els xecs de viatge.
Aquests productes atorgaven mecanismes
de pagament “segurs” als turistes a l'hora
de viatjar, a l'hora que atorgaven un enorme
poder a les institucions encarregades de la
seva emissió. Així, una de les bases del ne-
goci turístic és el control de la circulació de
capitals, per tal d'evitar-ne la seva dispersió
i assegurar-ne la seva relocalització als cen-
tres de comandament del capital turístic.
D'aquesta manera, s'ha consolidat un dels
elements centrals del negoci turístic i és que
els espais de producció turística, és a dir les
destinacions, es queden amb la menor part
possible del “pastís” de les rendes genera-
des. Mentre que, la major part dels fluxos
de capitals turístics retornen als espais cen-
trals i les seves plataformes financeres, els
paradisos fiscals. Així, en moltes ocasions
tan sols un 1 5% o un 20% de la despesa
turística resta als espais receptors.

Un altre aspecte essencial del complex in-
dustrial turístic és el paper que aquest ha

jugat a l'hora d'ampliar els espais del capi-
tal. La colonització de noves perifèries turís-
tiques ha conduit a la mercantilització de
societats, espais i recursos, que moltes ve-
gades no havien estat capturats per les lògi-
ques del capital. El capital turístic s'apropia
d'espais, com ha passat per exemple amb
platges de les Balears i del Carib, o de re-
cursos naturals, com l'aigua, molts dels
quals eren considerats fins aleshores béns
comuns. El procés d'apropiació per part del
capital turístic ha provocat importants frac-
tures socials i conflictes amb les comunitats
rurals que sovint són desplaçades i/o des-
posseïdes. En resposta a les mobilitzacions
socials, les elits de les perifèries turístiques
han reforçat els mecanismes repressius, tot
entrant en l'arena de joc tant els aparells de
l'Estat com els “pistolers” privats a sou dels
empresaris turístics.

A més, la inversió turística si la comparam
amb la d'altres activitats industrials, com
per exemple la petroquímica, és relativa-
ment baixa. D'aquesta manera, si la inversió
resulta fallida, el risc no és molt elevat. En
canvi, si la cosa surt bé, a través del negoci
turístic, s'obrin i s'amplien les fronteres del
procés de mercantilització i colonització.
Així, les divisions del complex industrial
turístic, a més de les cadenes hoteleres, pe-
netren profundament a les noves perifèries.
Un cas exemplar és l'entrada de Sampol In-
geniería y Obras SA a la República Dominica-
na per a encarregar-se de la generació
elèctrica de la cadena Riu. Llavors, Sampol
s'encarregà de l'electrificació del metro de
Santo Domingo.

La penetració turística també juga un pa-
per essencial com a plataforma política, per
tal d'establir contactes i comprar les volun-
tats de les elits locals. Un fet rellevant és
que les principals cadenes hoteleres mallor-
quines han trobat en les dictadures del Ma-
grib, Carib o Sud-est Asiàtic les zones
predilectes per instal·lar les seves “fàbri-
ques turístiques”.

Un altre aspecte a tenir en compte és que
l'arribada del capital turístic sol ser ben re-
buda tant per part de les elits com, molt so-
vint, per les classes populars. És per això
que es diu que la indústria turística és de
les vies d'acumulació que gaudeix de més
bona reputació. Una reputació que requereix
ser desmuntada i molt especialment per
part dels moviments antagonistes, molts
dels quals encara consideren el turisme com
un mal menor.

Eliseu Casamajor

La indústria turística global es menja el planeta
Espoli i depredació per part d’una “dama” de bona reputació.

El procés d'apropiació per
part del capital turístic ha
provocat importants fractu-
res socials i conflictes amb
les comunitats rurals que
sovint són desplaçades i/o

desposseïdes

Gabriel Escarrer (Meliá Hotels International) i el dictador Suharto a la inauguració de l'hotel de
Bali (1 985).

Grupo Piñero es va apropiar la platja d'Akumal
(Mèxic) i va dur a terme obres amb maquinà-
ria pesada a una zona protegida. Els guardes
privats de Piñero foren denunciats per agredir
als ecologistes que s'oposaren a les obres.

En moltes ocasions tan sols
un 15% o un 20% de la des-
pesa turística resta als espais

receptors

A mesura q ue els espais i les societats
s'articulen en torn al monocultiu turís-
tic, es trenq uen els fonaments socials
q ue els sostenen. La ràpida entrada de
divises els posiciona en una situació di-
ferencial respecte d'altres espais q ue
no han estat tocats per la “vareta màgi-
ca turística”. Així, s'abandonen els tre-
balls agraris i augmenta gradualment la
dependència respecte l'exterior. Una
dependència q ue és doble: per una
banda, respecte dels turistes q ue por-
ten les divises; i per una altra, respecte
dels recursos q ue sostenen el seu “me-
tabolisme social”.

La situació més extrema de transfor-
mació turística s'ha produït als espais
insulars on, amb el cas paradigmàtic
balear, la major part de recursos proce-
deixen de l'exterior. I aq uests depenen
sobretot del transport motoritzat, és a
dir del petroli . Així, la indústria turística
és una de les més dependents de l'or
negre. D'aq uí rau l' interès del lobby
turístic en bloq uejar q ualsevol acord
internacional q ue pugui afectar a les
emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle,
particularment les de l'aviació. El turis-
me global req uereix uns 326 milions de

TEP (Tones Eq uivalents de Petroli), amb
unes emissions de 1 399 milions de Tm
CO2, el q ue eq uival a les emissions su-
mades de l'Estat espanyol i Alemanya.

Emperò, l'expressió territorial del ne-
goci turístic és de la q ue més conflictes
genera. De fet, el negoci turístic req ue-
reix d'una potent transformació territo-
rial. En termes globals, la indústria
turística ocupa uns 51 4948 Km2, és a dir
una superfície superior a la de l'Estat
espanyol. Per això, és necessària una
forta integració entre el capital i l 'Estat
per tal d'adeq uar el marc normatiu i
emprendre inversions en infraestructu-
res funcionals al negoci turístic. Així, la
inversió pública s'adreça a aeroports i
carreteres, més q ue en escoles o hospi-
tals.

L'expressió territorial més extrema de
la producció turística es reflecteix en els
“guetos turístics”, zones emmurallades
i separades de les habitades per les po-
blacions locals. Es perfi la així una ciutat
dual, en la q ue els residents dels espais
perifèrics penetren a les zones turísti-
q ues, controlades per potents disposi-
tius policials, com a contenidors de
treball. A l'altra banda de la murada ha-
biten els mateixos treballadors q ue són
explotats als hotels, reprimits per la po-
licia i abandonats per l'Estat. Emperò, la
propaganda segueix cantant la cançó:
“un turista es un amigo”.

Ara mateix, en el laboratori balear, en-
gegat per la dictadura feixista, Bauzá i
els seus “boys”, amb l'excusa de la cri-
si, posen en marxa noves formes de
domini turístico-immobiliari. Una versió
castellanobalear de la doctrina del xoc
de Pinochet.

Ruptura metabòlica i colonització
territorial

L'expressió territorial més
extrema de la producció
turística es reflecteix en
els “guetos turístics”, zo-
nes emmurallades i sepa-
rades de les habitades per

les poblacions locals
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7Context històric

Dos segles de turisme a Mallorca
Dels viatgers romàntics a la deshumanització dels mallorquins.

La història del turisme a Mallorca és una
història llarga i complexa q ue ha evolucio-
nat al llarg dels dos darrers segles i q ue
ha transformat radicalment els costums,
les tradicions i la manera de viure i relaci-
onar-se amb l'entorn dels mallorq uins.
Són immensos els canvis q ue s'han pro-
duït des de l'arribada dels primers viat-
gers allà cap al segle xix fins arribar a
l'actual situació de massificació i dedica-
ció plena i absoluta de tota l' i l la al feno-
men turístic.

Els in icis del turism e a l' i l la de M allor-
ca, al segle xix, varen estar m olt l l igats a
la con strucció i posada en m arxa del pri-
m er vaixell de vapor con struït el 1 837 per
fer de correu en tre Palm a i Barcelon a.
Aq uest prim er turism e form ava part
d'un a lògica an tropològica. Els pocs visi-
tan ts q ue rebíem ven ien a visitar n o
n om és l' i l la, sin ó tam bé a visitar als m a-
llorq uin s, els seus costum s, com vivien i
com es relacion aven en tre si . Fruit d'això
h i h a n om brosos estudiosos, an tropòlegs
i viatgers i l · lustrats q ue recoll iren les se-
ves sen sacion s i vivèn cies a diversos ll i-
bres de viatges. Són els an om en ats
“viatgers rom àn tics”. Això sí, h em de te-
n ir en com pte q ue aq uests eren gen t
adin erada, q ue podien perm etre's les
gran s despeses q ue ocasion aven els viat-
ges en aq uell tem ps.

A partir d'aq uí trobem tot un seguit de
person atges, cien tífics, l i terats i artistes
q ue vin gueren a fer turism e an tropològic
i cien tífic a M allorca. Així, a partir
d'aq uesta data trobem person atges com
l'artista de M on tpeller J oan Bautista Lau-
ren s, q ue, al 1 839, va retratar l ' i l la am b
tot un seguit de litografies i va escriure
el l l ibre “Souven irs d'un voyage d'art a
l ' île de M ajorq ue”. Algun s exem ples m és
de viatgers rom àn tics el trobam q uan el
1 865 arribaren a Palm a dos im portan ts
cien tífics alem an ys, l ' in ven tor i q uím ic
Robert Wilh eim Bun sen i el m etge n atu-
ralista i director del M useu Zoològic i del
M useu d'H istòria N atural d'H am burg, H er-
m an n Alezan der Pagen stech er. En tre
m olts altres, podem destacar tam bé q ue
al 1 888 arribà a M allorca l ' i l · lustrador i l i-
terat fran cès Gaston Vui l l ier, q ue publicà
tota un a sèrie de gravats sobre M allorca

a la revista Le Tour du M on de. Però viat-
gers d'aq uest esti l n 'h i h agué m olts m és
duran t tot el segle XI X i prin cipis del se-
gle XX. N om s tan im portan ts com Rubén
Dario, San tiago Rusiñol, J . Viren q ue i un
llarg etcètera, deixaren per escrit o gra-
vat les seves experièn cies turístiq ues per
la M allorca d'un tem ps, sem pre des d'un
pun t an tropològic, in ten tan t m ostrar al
m ón com era la vida, els costum s, els
vestits i les ciutats d'aq uella petita i l la
del m ig del M editerran i .

Però a prin cipis del segle xx el m odel
turístic com en çà a patir certs can vis. Es
crearen els prim ers h otels. Aq uests esta-
blim en ts eren sovin t h otels de cert luxe
per a turistes adin erats q ue ven ien a M a-
llorca a cercar la pau i tran q ui l · l i tat d'un a
i l la en cara sen se m assificar. Així duran t
els prim ers tren ta an ys del segle xx tro-
bem la con strucció de diversos h otels, de
petites dim en sion s, q ue s'an aren esta-
blin t ja n o n om és a Palm a, sin ó a m oltes
altres zon es costan eres. Tot això alh ora
q ue s'an aven posan t en m arxa les prim e-
res petites lín ies aèries turístiq ues com
la com pan yia Aero-Taxi M allorca, creada
al 1 934. Tan t prest com 1 935 s' in augurà
la prim era lín ia regular en tre M allorca i
M adrid. Al 1 939 ja I beria i Lufth an sa cre-
aren n oves lín ies regulars. Tot aq uest
creixem en t i im plan tació de n ous vols
s'explica per l 'arribada cada cop m és
gran de turistes.

Aq uest sistem a turístic m és o m an co va
an ar in crem en tan t-se a m esura q ue pas-
saven els an ys, tot i q ue am b daltabai-
xos. I patí un a forta crisi am b la guerra
civi l i la postguerra.

El cop de gràcia a aq uest turism e m és o
m an co selectiu i m in oritari va don ar-se
am b la con strucció de les gran s in fraes-
tructures com són l'aeroport de Son San t
J oan . Era el n aixem en t del turism e de

m asses. L'aeroport va ser in augurat ofici-
alm en t al 1 960 i el tràn sit, des de llavors,
es va in crem en tar expon en cialm en t: cada
an y, a partir del 1 962, se celebrava l'arri-
bada del turista un m ilió, am b rebuda
per part de les autoritats i festa in closa. I
a partir de 1 965 ja es varen superar els
dos m ilion s de passatgers arribats a M a-
llorca a través de l'aeroport. Cap a 1 980
arribaven a M allorca m és de set m il ion s
de turistes. Però, ja al 1 995, els passat-
gers (turistes i locals) foren de m és de
1 5 m il ion s. Aq uests últim s an ys s'h a
superat la xifra de 22 m ilion s de passat-
gers.

L'arribada progressiva i m olt ràpida de
m ilion s de visitan ts va fer n ecessari q ue
es con struïssin tota un a sèrie d' in fraes-
tructures per poder don ar cabuda a tota
aq uesta gen t, sobretot si ten im en com p-
te la con cen tració turística en els m esos
d'estiu. Així, a partir dels an ys 60, M a-
llorca sofrí un procés d'urban ització i
creació de serveis sen se preceden ts: n o-
ves urban itzacion s florien per tot arreu,
però sobretot a zon es costan eres; n oves
depuradores es posaren en m arxa per
poder suplir el problem a del con sum
desm esurat d'aigua; gran s abocadors
eren n ecessaris per a desfer-se de tots
els fem s q ue es creaven ; n oves pedreres
s'obrien a les m un tan yes per poder
abastir la con strucció de m és i m és car-
reteres, m és i m és xalets i m és i m és
serveis de tot tipus, destin ats tots ells
als m il ion s de turistes q ue en vaïen M a-
llorca cada an y. Fin s i tot els an ys 60, per
referir-se a aq uesta con strucció desm e-
surada i sen se plan ificació -q ue com por-
tava la destrucció brutal de les costes i
del territori - es va en cun yar a Fran ça el
term e despectiu de balearització.

Però n o n om és el territori i el m edi am-

bien t van patir les con seq üèn cies del tu-
rism e de m asses. A partir dels an ys 60
l 'econ om ia va sofrir tot un procés de ter-
ciarització, am b el traspàs d'un a econ o-
m ia agrícola i in dustrial a un a de serveis
i de la con strucció (al 1 969 la con strucció
i el sector serveis suposaven el 55%,
però cap al 1 981 aq uests dos sectors ar-
ribaven a ser el 77%). Va suposar la pre-
carització de la vida laboral. I m és q uan
a partir de l 'an om en ada tran sició de-
m ocràtica es va im plan tar el con tracte de
fix-discon tin u, en el q ue els em presaris
podien con tractar i acom iadar als treba-
lladors q uan els h avien de m en ester: els
m esos d'estiu. Així, el cam í a la reducció
de la tem porada turística estava obert.
Cada an y q ue passava es reduïa en cara
m és el tem ps d'obertura dels h otels,
am b la con seq üen t m assa de gen t q ue
deixava de treballar per passar a form ar
part de les ll istes de l'atur. Com és de
suposar, el n egoci i la riq uesa n o s'h a
repartit m ai, sin ó q ue la gran m ajoria h a
q uedat con cen trada en m an s de les
gran s caden es h oteleres, q ue a poc a poc
(i m olts cops am b l'excusa de les crisis
econ òm iq ues) s'h an an at m en jan t els
petits establim en ts fam iliars, i dels ope-
radors turístics estran gers, q ue ten en el
gran poder de decisió sobre el turism e
q ue arriba a l' i l la. Així, per exem ple, els
an ys q ue van de 1 974 a 1 981 , aprofitan t
un a etapa m arcada per la crisi in tern aci-
on al, a M allorca van tan car 257 h otels
petits. El sector es va “ren ovar” q uedan t
en m an s de les gran s caden es h oteleres i
dels operadors turístics.

Am b tot, al l larg dels darrers tren ta
an ys, el turism e h a seguit evolucion an t.
Des de fa an ys el turism e predom in an t
és un turism e q ue ve a passar curtes es-
tades a in drets com M agaluf o s'Aren al,
creats ún icam en t i exclusiva per satisfer
les dem an des d'oci barat i platja d'un s
turistes am b poc in terès per la cultura i
etn ografia locals.

I am b el can vi en el m odel turístic
tam bé h an can viat les relacion s socials
dels m allorq uin s, la seva m an era d'en-
ten dre el m ón i la pèrdua de m olts va-
lors. En fi , aq uest m odel turístic q ue
ten im avui en dia, forjat al l larg dels dos
darrers segles però sobretot a partir dels
an ys 60 am b el “boom ” turístic, h a pro-
duït un escen ari on els propis m allor-
q uin s en s h em sotm ès i h em caigut en
un servi l ism e desm esurat cap al turism e,
produin t-se un a desh um an ització q ue
en s porta a l'extrem d'alegrar-n os per les
guerres d'arreu del M editerran i , ja q ue la
m ort de m és en llà en s porta en cara m és
turistes, tot i q ue això n o en s reporti
m és ben eficis a la gran m ajoria de la po-
blació.

Pere J. Garcia és membre del Grup d'Es-
tudis Llibertaris Els Oblidats

Els pocs visitants que
rebíem venien a visitar no
només l'illa, sinó també a
visitar els mallorquins,

els seus costums, com vi-
vien i com es relaciona-

ven entre si

El cop de gràcia a aquest
turisme més o manco
selectiu i minoritari va

donar-se amb la
construcció de les grans
infraestructures com ara

l'aeroport de Son Sant Joant

Imatge promocional d'un hotel als anys 60.

Cartell d'un conflicte laboral a l'Hotel Lotus
Playa (1 979).

Mallorca ja no és ni l'illa a
la que venien a “conèixer”
els viatgers romàntics del
segle xix, ni el lloc d'estiueig
tranquil i familiar dels anys

60 en endavant

Pere J. Garcia
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El concepte de gentrificació fa referència a
un procés de transformació urbana en
q uè té lloc, d'una banda la revalorització
del patrimoni immobiliari existent, i d'al-
tra banda la substitució de la població
q ue hi resideix per una de classe més al-
ta. Per tant, es tracta d'un procés en q uè
la q üestió de classe és al centre de l'es-
tratègia urbana. El terme gentrificació ve
de l'anglès, de gentry q ue significa alta
burgesia o membre de l'aristocràcia, però
q uan s'uti litza gentrificació no es fa re-
ferència a q uè la població sigui substituï-
da per l'alta burgesia, sinó per una capa
social més elevada, habitualment profes-
sionals blancs de classe mitjana. Malgrat
això, gentrificació és el terme més comú
per referir-nos a aq uests tipus de proces-
sos, també s'uti litza elitització o abur-
gesament. Gentrificació va ser utilitzat per
primera vegada per Ruth Glass el 1 964
q uan estudiava el fenomen de retorn de
la gentry al centre històric d' Islington
(Londres), fet q ue representava la inversió
de les seves dinàmiq ues residencials tra-
dicionals del districte (Glass, 1 964). A par-
tir dels anys 70, els geògrafs marxistes
van agafar el concepte per tal de descriu-
re el procés de substitució de les classes
obreres per classes mitjanes-altes a zones
degradades i abandonades de la ciutat,
un procés q ue anava lligat a les polítiq ues
públiq ues de rehabilitació urbana (Smith,
1 979; Harvey, 1 977).

Des de finals dels anys seixanta, la lite-
ratura fa referència al desenvolupament
de tres onades de gentrificació. La prime-
ra es remunta a les ciutats de postguerra
dels països del capitalisme avançat, entre
1 968 i 1 973, abans de la crisi fordista.
Aq uesta consistia en casos de gentrifica-
ció concrets i esporàdics, incentivada pels
poders públics locals a través de la inver-
sió en els centres urbans sota el discurs
de la necessitat de contrarestar el declivi
econòmic del mercat privat i per tal de
crear un bon clima per al negoci immobi-
liari (Lees, Slater, i Wyly, 2008). Aq uest
procés va tenir lloc als barris de les ma-
jors ciutats del nord-est dels EUA, Europa
Occidental i Austràlia, com ara al Gre-
enwich village, Nova York; a Glebe, Syd-
ney; a Islingston, Londres; o a Society Hill,
Fi ladelfia.

La segona onada de processos de gentri-
ficació va emergir entre els anys 1 978 i
1 988. Aleshores, ja no era un fet aïllat,
sinó q ue cada vegada formava més part
d'un procés de reestructuració urbana,
més gran i més integrat. Ja no era q ue
una classe alta decidís reinvertir en un

barri degradat, sinó q ue aq uesta estratè-
gia passaria a ser l'opció residencial de
les classes mitjanes (Smith, 1 996). Alesho-
res, la gentrificació es consolidava com a
un procés de canvi urbà i s'expandia ge-
ogràficament. Cal tenir en compte q ue en
aq uests moments es començaven a im-
plantar les polítiq ues neoliberals i q ue
això representaria un canvi del paper de
les ciutats en les lògiq ues d'acumulació.
Alguns dels casos més significatius de la
gentrificació de l'època són als barris de
Nova York de Soho, Tompkins Sq uare Park
i Lower East Side.

Des de principis de la dècada de 1 990,
amb la tercera onada, la gentrificació ha
esdevingut una estratègia urbana global.
Encara q ue en aq uesta època hi hagi se-
guit havent processos de les mateixes ca-
racterístiq ues q ue en les onades anteriors
(com per exemple el cas de sa Gerreria a
Ciutat), el fet diferencial consisteix en una
reestructuració del procés en si mateix a
través de la innovació en les formes espa-
cials (nova construcció de barris residen-
cials o de zones comercials, noves
aliances entre promotors privats i el go-
vern local, etc.). Per tant, el terme ja no
és només usat per esmentar processos
ocorreguts en els espais centrals de les
ciutats, sinó també fins i tot en zones de
nova construcció anteriorment deshabita-
des com els resultants de reconversions
industrials o la conversió d'antigues ofi-
cines en habitatges. En aq uest sentit,
s'estableix un altre dels debats més con-
temporanis sobre el tema de si la nova
construcció és o no gentrificació per no
implicar un desplaçament social. Així, s'ha
procedit a redefin ir el mateix sota el ter-
me new build gentrification, una concep-
tualització estesa a àrees en desús de les
ciutats (àrees industrials o portuàries
abandonades) com el London Riverside
(Davison, 2005). A inicis de la dècada dels
noranta també s'ha parlat de supergentri-
fication, una evolució del fenomen en q uè

els espais q ue ja han estat objecte de
gentrificació en dècades anteriors, tornen
rebre inversions intensives per al consum
d'executius financers q ue han fet fortuna:
els “super rics”. Un exemple és a Broklyn
Heights (Lees, 2003)

Però q uina relació hi ha entre la gentrifi-
cació i el turisme? Per q uè el turisme ne-
cessita la gentrificació, i la gentrificació el
turisme? Doncs perq uè la gentrificació és
una de les estratègies del màrq ueting
urbà de l'urbanisme neoliberal per atraure
inversions estrangeres i turístiq ues. Sense
gentrificació no hi ha màrq ueting urbà,
sense màrq ueting urbà no hi ha èxit en la
jerarq uia urbana global, i sense un bon
posicionament en aq uesta jerarq uia, no hi
ha atracció ni de fluxos de capital n i turís-
tics.

Per entendre aq uest fenomen cal veure
el sentit q ue té la gentrificació en l'urba-
nisme neoliberal. Dins l'escenari global
postfordista, les ciutats han esdevingut
els espais centrals de disseny d'estratègi-
es políticoideològiq ues i han anat agafant
un nou rol econòmic i una nova forma de
govern. Les ciutats, doncs, pretenen asso-
lir aq uest nou rol a través del q ue s'ano-
mena urbanisme neoliberal, una
reformulació de l'urbanisme q ue, tot pro-
duint espai urbà en coherència amb els
processos globals de reestructuració
econòmica, té per objectiu assolir l 'èxit en
el context d'una xarxa urbana mundial je-
rarq uitzada i marcada per la competitivitat
(Smith, 2002).

Aq uest nou rol econòmic va lligat a la
necessitat d'un nou tipus de governança

urbana, pròpia també de l'urbanisme ne-
oliberal, q ue s'ha de dur a terme mit-
jançant l'aplicació de criteris polítics
d'eficàcia i eficiència q ue classifiq uin les
ciutats en jerarq uies d'acord amb criteris
de competitivitat econòmica (González
Ceballos, 2007). Cada vegada es gestionen
més les ciutats com si fossin negocis i els
agents privats s' incorporen a la presa de
decisions. És a dir, cada vegada més els
“governs locals es comporten com a pro-
motors urbans” (González Ceballos,
2007:1 0).

Amb la consolidació d'aq uests rols s'han
anat constituint les ciutats emprenedores
(Harvey, 1 989). En aq uest sentit, “les no-
ves funcions d'aq uestes ciutats esdevenen
la promoció i el màrq ueting, l'atracció
d' inversions, la millora dels avantatges
competitius i l ' impuls de la creació de
nous negocis des de dins de la mateixa
localitat” (González Ceballos, 2000:4). Da-
vant aq uest escenari urbà plantejat a ni-
vell global, els governs locals han hagut
de trobar respostes per tal d' inserir-se en
les lògiq ues sistèmiq ues i així procurar
q ue la ciutat segueixi el camí de l'èxit.
L'adopció d'unes polítiq ues urbanes
d'aq uesta lògica responen al q ue s'ha
anomenat el gir emprenedor, és a dir, el
reajustament de les pràctiq ues de gover-
nança per les q uals els governs locals
adopten regulacions q ue faciliten l'extrac-
ció de plusvàlues. Aq uest gir és el q ue ha
patit Palma a partir dels anys noranta,
amb el projecte Urban com a punt de
partida, q ue donaria lloc a la gentrificació
de sa Gerreria.

Finalment, val a dir q ue en analitzar els
processos urbans de transformació políti-
coespacial resulta essencial entendre q ue,
malgrat els processos hegemònics, cada
ciutat té la seva via d'inserció en les
transformacions neoliberals urbanes i q ue
les formes de la competitivitat s'han
construït entorn d'elements particulars a
cada indret. Així en el cas de les ciutats
turístiq ues, com és Palma, les estratègies
de gentrificació permeten la conversió de
l'espai urbà en zones de consum i d'oci
atractives pel turisme, sense les q uals els
espais no podrien escalar en la jerarq uia
global, i per tant, no serien tan tractores
del turisme.

Nota de la redacció: les referències
bibliogràfiques d'aquest article les podreu
consultar a la pàgina web del diari Tot
Inclòs: http://totinclos.noblogs.org. Degut
a la manca d'espai ens ha estat
impossible publicar-les. Demanam dis-
culpes a l'autora.

Què és la gentrificació i per què la necessita el turisme?

Des de principis de la
dècada de 1990, la

gentrificació ha esdevingut
una estratègia urbana

global

8 Processos

Quan el neoliberalisme s'apropia dels barris populars i de noves àrees exclusives.

Sònia Vives Miró

La plaça d'en Coll, a Sa Gerreria, farcida de terrasses per al consum dels turistes.

Així en el cas de les ciutats
com Palma, les estratègies
de gentrificació permeten la
conversió de l'espai urbà en
zones de consum i d'oci
atractives per al turisme

Malgrat que gentrificació és
el terme més comú per a
referir-nos a aquests tipus

de processos, també
s'utilitza elitització o

aburgesament

El nou hotel de quatre estrelles a Sa Gerreria
ha accelerat el procés de gentrificació del barri.
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Tothom amb un mínim de sentit crític és
conscient dels diferents mals q ue ens ha
imposat el turisme q ue massifica les nos-
tres costes. Un recorregut per gran part
d'aq uesta ens ho diu gairebé tot: arenals
sembrats de grans blocs hotelers arran de
mar, els q uals són espais urbans q ue a
l'estiu celebren la gran orgia del consum i
q ue a l'h ivern mostren la seva obscura re-
alitat. Així mateix, q ue milions de turistes
mengin i caguin cada any a la nostra illa
suposa encaminar l' i l la als límits de la in-
sostenibilitat, com ja anuncia la campanya
del GOB “Mallorca cap al col· lapse”.

En canvi, aq uesta mala premsa q ue té el
turisme de sol i platja entre els ambients
d'esq uerres contrasta amb l'acceptació de
l'anomenat turisme rural.

Entre l'un i l 'altre les diferències són òb-
vies, però el resultat, com intentarem ex-
plicar, és el mateix.

Primerament, cal reconèixer q ue el nai-
xement d'aq uest tipus de turisme suposà
una ingènua esperança o, fins i tot, una
alternativa. La idea de reformar cases de
fora vila q ue s'encaminaven a la ruïna, de
revitalitzar espais rurals amenaçats per la
solitud, de donar una empenta econòmica
a la pagesia, de reconvertir el vulgar i in-
conscient turisme de sol i platja en petits
grups de persones q ue presumiblement

havien de venir a conèixer l'essència de
l' i l la, era una bona aposta per q ui estima
Mallorca. Però la realitat q ue amaguen les
mates i ullastres de les garrigues és una
altra.

Per començar, les cases de pagès -o dels
antics amos de la possessió- ara estan
envoltades de jardí de revista decorativa,
amb la gespa com a principal ornamenta-
ció natural, amb una piscina[1 ] com a
principal reclam i amb serveis i comodi-
tats pròpies de l'hoteleria convencional. I ,
com q ue Mallorca està a la primera pàgi-
na de les guies turístiq ues dels q ui es po-
den permetre aq uest luxe, la cosa agafa
fua i acaba convertint-se en un gran ne-
goci. De fet, si amb el turisme de sol i
platja s'ha transformat la costa en espais
destinats al consum i a l'especulació q ue,
a la vegada, estan controlats per grans
empreses, ara també passa a fora vila
amb aq uest tipus de turisme.

D'altra banda, la irrupció d'aq uest nou
negoci condemna encara més l'activitat
agrícola de l' i l la. Així, la principal acció
econòmica de la finca q ue s'ha convertit
en un agroturisme ja no és la producció
estrictament agrícola, sinó l'explotació de
les instal· lacions destinades als clients, ja
q ue els guanys pecuniaris són molt supe-
riors. D'aq uesta manera, la feina del
pagès passa de cultivar la terra a mante-
nir-la. L'agricultor passa a ser un jardiner,
un gestor del paisatge, de la mercaderia
q ue ha de ser comercialitzada i consumi-
da. Així mateix, aq uests tipus d'explotaci-
ons turístiq ues són administrades per
unes poq ues companyies (moltes estran-
geres) q ue controlen tots els fluxos de la
clientela i q ue, en realitat, són els q ui
manen en aq uest negoci, imposant al
pagès o al propietari rural les seves con-
dicions i exigències. A més, q ue el món

rural passi a ser un reclam turístic provo-
ca la seva banalització. Per exemple, els
ametllers o les ovelles no estan allà per-
q uè han de produir ametlles o anyells,
sinó perq uè la seva presència és un orna-
ment més del decorat paisatgístic q ue es
ven. Igualment, com podem observar,
històriq ues cases de possessió, q ue han
donat el topònim de la zona, s'han con-
vertit en autèntics hotels amb estètica per
res integrada al medi, amb oferta de res-
taurant de luxe i per més inri amb pro-
ductes ecològics de la petita horta q ue
cultiven.

Així les coses, entenent els espais agrí-
coles com a territoris q ue produeixen els
aliments q ue necessita la societat, i a
l'agricultura com l'ofici primari i suprem
de la humanitat, l 'agroturisme no repre-
senta una alternativa real al món rural i ,
n i molt manco, una revitalització d'aq uest,
idò la seva funció no és la primera sinó la
q ue hem esmentat abans, fet q ue provoca
la mort de la pagesia tal com s'ha conegut
històricament. Consegüentment, l'agrotu-
risme també ha d'estar en el punt de mira
de q ui vol combatre la conversió de Ma-
llorca en una colònia exclusiva de les
classes altes i mitjanes d'Europa.

Notes:
[1 ] A Mallorca ja hi ha gairebé 20.000

piscines (Ivan Murray, 201 0). I estam en-
voltats de mar!

La mercantilització i banalització de la ruralia
mallorquina a través de l'agroturisme
Un mercat exclusiu a l'ombra d'un garrover i a la vora d'una piscina.

Antoni Pallicer Mateu

El turisme residencial en aq uests darrers anys ha generat gairebé la total urbanització
de la nostra costa i de fora vila, tacant de gris, verd i blau el nostre territori a base de
ciment, gespa i piscines.

Un turisme discret, q ue no ve amb autocar, q ue no va a les platges ni a les
discoteq ues, sinó a residencials d'apartaments o als molts xalets q ue s'han construït
pensant en aq uest mercat. De fet, aq uest sector s'està consolidant com l'alternativa
turística a l'hoteleria convencional, per la q ual cosa l'estiu passat va entrar en
competència directa amb la patronal hotelera q ue va haver de forçar el Govern Balear
a aprovar una Llei de Turisme Residencial q ue protegeix els seus interessos. Per
demostrar la força del sector i la seva oposició a la reacció dels hotelers, el president
de l'Associació de Turisme Residencial, Joan Estarellas, el dia 1 0 d'agost de 201 3
afirmava a Mallorcadiario.com q ue “Hay cerca de un millón de apartamentos en
Mallorca que son fuente de ingresos debido a esta actividad. Calculamos unos 1 . 1 00
euros de beneficio al mes por cada piso. ¿Este es el dinero que quieren dejar de mover
y repartir?” Tot un fatal exemple sobre el concepte d'economia i societat q ue vol
aq uesta gent.

A més, a causa de la present crisi, entre la gent està agafant més força la idea de
reforçar aq uest tipus de turisme. Així, famílies q ue amb la desbocada bonança
econòmica prèvia a la crisi s'havien construït un xalet o xibiu al camp o a zones
costaneres amb la intenció de gaudir-los ells, ara a causa de no poder mantenir-los o
d'acabar de pagar-los, han passat a llogar-los a aq uests turistes. Fins i tot, en els
mesos d'estiu s'arriba a llogar la primera i única residència amb la intenció
d'aconseguir uns ingressos extra q ue ajuden a arribar millor a finals de mes.

Tot això és ben legítim i comprensible, i seria normal i acceptable en una situació de

turisme de baixa intensitat, però en l'actual situació de brutal massificació turística és
una mostra contundent de la dependència del turisme (del ric del nord) a la q ual hem
arribat. Així les coses, la gent q ue vol viure o construir una societat justa i en
harmonia amb el seu medi natural no pot tolerar aq uesta “alternativa” econòmica de
venda i lloguer del nostre territori. Una economia només enfocada al turisme q ue ens
condemna als treballs precaris relacionats amb aq uest sector, a la desigualtat
econòmica, a la dominació política i econòmica de la indústria turística i a la
destrucció i banalització del nostre medi natural.

La piscina, el principal reclam de l'agroturisme mallorquí.

Com passa amb la costa,
també s'ha transformat fora
vila en un espai destinat al
consum i a l'especulació

L'agroturisme no és una
alternativa real a un món

rural que necessita
productors i no gestors del

paisatge

El turisme residencial
Quan l'alternativa turística a l'hoteleria sign ifica més destrucció i especulació.

Empreses com aquesta aposten pel turisme residencial a Mallorca.

9Processos
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1 0 Conflictes actuals

Les declaracions d'interès autonòmic són una figura
dissenyada per la Conselleria de Turisme en temps
d'Unió Mallorq uina al Pacte de Progrés, essent Miq uel
Nadal el conseller. Aq uesta "distinció" afavoreix pro-
jectes d'obres i d'urbanització en un exercici clientelar
exemplar. Els governs autonòmics, del Pacte i del PP,
han beneit amb aq uest sagrament dos projectes d'ur-
banització a Magaluf, un camp de golf a Son Bosc
(Muro), un eq uipament comercial i esportiu, el Centre
Internacional de Tenis Rafel Nadal a Manacor, l’accés
al dic de Son Blanc (Ciutadella), la construcció d’hotels
de luxe de la cadena Blau Hotels amb un camp de golf
a Sa Ràpita (anomenat Mirador d'Es Trenc, Campos) i
de la cadena Hyatt a Canyamel (Capdepera). Aq uesta
mena de projectes turístics de luxe i la "reconversió
turística", de l'esti l de la q ue s'està fent a Magaluf,
implica la segregació socioespacial de la gent q ue em-
pra les platges, amb concessions del domini públic per
fer “beach clubs” més cars q ue limiten l'ús públic a
l'esti l del q ue han après a fer els hotelers en les seves
aventures als països empobrits.

Més informació a http://www.gobmallorca.com/ma-
llorca-cap-al-colapse.html

Declaracions d'Interès Autonòmic.

Illes Balears1

Els projectes d'ampliació de viari afavoreixen, més q ue
a ningú, a les empreses constructores d'obra pública.
Satisfer la seva voracitat insaciable suposa l'endeuta-
ment del territori (i de les administracions públiq ues),
i més creixement urbanístic, ja q ue sol precedir a les
obres de transport terrestre. Aq uests projectes són de
l'esti l dels més impactants de les darreres legislatures
(com les autopistes de Jaume Matas, Maria Antònia
Munar, Pere Palau, etc). El segon cinturó implica la
destrossa defin itiva de l'entorn més rural de Palma: 1 5
km de longitud per 24 metres d'amplada de la calçada
(més les vies de servei), 253 Ha d'asfalt, 1 4 ponts i 30
enllaços no prevists en el Pla de Carreteres, 1 42.286
vehicles diaris, més de 1 50 finq ues rurals de l'entorn
de Palma destruïdes, expropiació i demolició de més
de 20 cases... i tot això sense representar una verta-
dera solució a la problemàtica dels accessos a Palma.

Més informació a http://www.gobmallorca.com/ma-
llorca-cap-al-colapse.html

Segon Cinturó. Ciutat. Mallorca
4

El nou tram d'autopista q ue es vol construir tendrà
una longitud de 9,2 Km. I costarà uns 45 milions d'eu-
ros. Concretament s' in iciarà allà on acaba l'autopista
de Llucmajor i s'aturarà a la rotonda de Can Blai a
Campos. Afectarà a 51 hectàrees de territori. S'expro-
piaran 209 finq ues. Tendrà una amplada general de 50
metres. Però, a certs redols l'amplada es disparà fins a
300 metres. Es preveuen fer dos ponts elevats amb
una rotonda a cada banda. Aq uests dos ponts es faran
a una distància de 2,5 km. Afectarà a barraq ues de ro-
ter, safarejos, avencs i coves. S'endurà per davant 1 8
cases de les q uals 2 són primera residència. S'hauran
d'extreure 1 77.000 metres cúbics de terra d'altres llocs
de Mallorca per omplir els clots i les voreres. I tot per-
q uè el Consell de Mallorca estima un increment del
trànsit d'un 1 % entre 201 3 i 201 6. I q ue a partir
d'aq uest any s'anirà reduint fins el 2027. Per si això no
fos suficient, el CIM menteix i ho ven com a desdobla-
ment.

Més informació a https://www.facebook.com/antiau-
topista

Autopista Llucmajor-Campos. Mallorca5

Incineradora de Son Reus. TIRME. Mallorca

TIRME amplià la capacitat d' incineració de Son Reus fa
pocs anys, amb el vist i plau de Consell de Mallorca.
La crisi ha fet minvar la generació de residus a incine-
rar i TIRME no guanya el q ue esperava amb la nova
instal· lació. El Consell de Mallorca va decidir in iciar els
tràmits per a la importació de residus d'altres indrets
d'Europa per cremar a la incineradora de Son Reus, in-
tentant compensar així el negoci de l'empresa TIRME,
q ue té la concessió del servei públic de gestió de resi-
dus, amb una capacitat d' incineració sobredimensio-
nada: pot cremar 700.000 tones de residus q uan ara
no arriba a 400.000 tones. Amb la tarifa més cara de
tot l’Estat, es paguen la construcció d’aq uestes in-
fraestructures i el procés d’incineració dels residus, en
un sistema en el q ual q uan més reciclam o menys re-
sidus generam, TIRME més ens cobra per incinerar! La
lògica de TIRME i del Consell de Mallorca és un sense
sentit ambiental i econòmic per a la societat.

Més informació a http://novolemserelfemerdeuro-
pa.wordpress.com

3

Canyamel és un entorn litoral ben conservat al q ue
s'està construint un complex hoteler amb capital q ata-
rià per a la cadena hotelera Hyatt. Tendrà dos sectors
de sòl urbanitzable de 40 Ha d'extensió. Més d'una Ha
envaeix l'Àrea Natural d'Especial Interès del Cap Ver-
mell, amb denúncies, expedients i negligències de les
administracions públiq ues per donar-li continuïtat a la
destrossa territorial. Tot i això, bona part de la classe
política hi està d'acord, perq uè segons ells donarà fei-
na.

Més informació a http://www.gobmallorca.com/ma-
llorca-cap-al-colapse.html

Construcció d'un nou hotel a Canyamel.
Capdepera. Mallorca

6

El projecte de megaport de Palma de l’Autoritat Por-
tuària de les Balears pot suposar l’increment d'una ex-
tensió del port de 44 hectàrees de molls i de 1 00
hectàrees de làmina d’aigua per instal· lacions portuà-
ries q ue promouran més afluència de grans creuers i
trànsit de mercaderies, empitjorant la insostenibilitat
de la nostra economia. Aq uesta mena d'ocupació del
domini públic marítim i terrestre es dóna també a
d'altres projectes d'ampliació com a El Toro (Calvià), el
Molinar (Palma), etc.

Més informació a http://www.gobmallorca.com/ma-
llorca-cap-al-colapse.html

Ampliació del Port de Palma. Mallorca
7 Muleta a Sóller i d'altres parcel· lacions i urbanització

il· legals es volen "rescatar" amb legislació i planeja-
ment urbanístic “ad hoc”. La Conselleria d'Ordenació
del Territori ha promogut nova legislació per legalitzar
urbanitzacions i edificacions il· legals, q ue són "zombis
urbanístics" d'altres temps.

Més informació a http://www.gobmallorca.com/ma-
llorca-cap-al-colapse.html

Urbanització de Muleta. Sóller. Mallorca
8

Ses Fontanelles és la darrera zona humida q ue li resta
a Palma, amenaçada per la construcció de macrocen-
tre comercial amb un Pla Parcial de 32 Ha. La platja de
Palma no necessita més urbanització, ni Palma més
grans superfícies comercials.

Més informació a https://www.facebook.com/sesFon-
tanelles

Construcció d'una gran superfície comercial
a Ses Fontanelles. Ciutat. Mallorca

9

Les dessaladores construïdes amb doblers públics, en
part provinents de fons europeus de la UE, no funcio-
nen per l'encariment de l'energia, ja q ue la producció
d'aigua potable en base a aigua de la mar exigeix un
consum elèctric elevat. La producció de l'energia elèc-
trica, en base a combustible fòssil (gas-oil, carbó,
fuel..) té greus inconvenients ambientals: emissions a
l'atmosfera de diòxid de sofre i diòxid de carboni, cau-
sants de l'efecte hivernacle i de la pluja àcida respec-
tivament, i per tant del canvi climàtic. La dessalació
suposa un cost energètic 4 vegades superior a les
polítiq ues d’extracció o reutilització, així com 4 vega-
des més emissions de CO2. Andratx, Son Ferrer, Alcú-
dia i Ciutadella en són exemples d'aq uesta tudada de
doblers per satisfer les empreses concessionàries.

Més informació a http://www.gobmallorca.com/ma-
llorca-cap-al-colapse.html

Dessaladores. Illes Balears
2

Aquesta informació ha estat el·laborada per:
Miquel Camps (GOB Menorca), Neus Prats (GEN-GOB),

Macià Blàzquez (GOB Mallorca) i Xavier Mas (Plataforma Antiautopista de Campos).

Mapa dels nous conflictes territorials
derivats del turisme
El capital continua destruint les nostres I lles per tal d'atreure més turistes i augmentar els seus beneficis.
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1 1Conflictes actuals

Eivivegas. Platja d'en Bossa.

Sant Josep de sa Talaia. Eivissa

Continuació de la urbanització in iciada als anys 80 al
marge de la legalitat pel grup Matutes. Actualment la
zona està catalogada com Àrea de Protecció Territorial
de Costa. Pretén ara convertir-se en el súmmum del
tot inclòs davant la platja: allotjament, discoteq ues,
restaurants, camp de golf i macrocentre comercial. Tot
per q uè els clients no surtin i sempre gastin allà ma-
teix. L’ampliació es vol realitzar damunt sòl rústic i en
part sobre l’àrea perifèrica de protecció del Parc Natu-
ral de Ses Salines, incomplint tota la normativa territo-
rial existent. El grup promotor ha demanat l’aprovació
de disposicions legals a mida.

Més informació a http://es.scribd.com/
doc/1 24543868/PlanExcelencia-001 -pdf

1 0

Promogut pel grup empresarial Matutes. Pretén la con-
versió del far de l’i llot de sa Conillera en un hotel de
luxe. L’i llot es troba actualment catalogat com Reserva
Natural i està prohibit el desembarcament no autorit-
zat amb la finalitat de preservar els seus valors natu-
rals. Es troba inclòs a la Xarxa Natura 2000 de la UE
com a LIC (Lloc d' Interés Comunitari) i ZEPA (Zona
d'Especial Protecció per les Aus). El projecte concret
no s’ha fet públic ni s’ha iniciat formalment la seva
tramitació, però s’ha reconegut q ue una versió del
mateix circula pels despatxos del Govern (per preparar
una norma a mida?). Per fer-lo possible s’hauria de
modificar el PORN (Pla d'Ordenació del Recursos Natu-
rals) de la Reserva Natural i l’afectació per la Llei de
Costes.

Més informació a http://www.gengob.org/

Hotel a sa Conillera.

Sant Josep de sa Talaia. Eivissa
1 1

L’explotació turística de l’i llot de Tagomago per part de
societats propietat de Matias Khün amenaça també els
valors naturals d’aq uest i llot (LIC i ZEPA). La propietat
inclou una mansió q ue ha estat i l· legalment ampliada
i reformada q ue s’ofereix per estades turístiq ues i fes-
tes privades. Disposa d’un heliport q ue també s’empra
il· legalment. Es pretén la conversió del far de l’i lla en
un Spa, projecte q ue la CBMA (Comissió Balear de Me-
di Ambient) ha informat favorablement com a punt
d’observació d’aus a una “fundació”. Consta també
d’una edificació a la vorera del mar q ue es pretén
obrir com a beach club de luxe, així com punts de fon-
deig il· legals (paradoxalment, tan el beach club com
els fondejos han estat informats favorablement per
l’ajuntament). Tot i les il· legalitats comeses no s’han
aturat mai les obres ni les activitats.

Més informació a http://www.gengob.org/

Tagomago. Santa Eulària des Riu. Eivissa
1 2

Noves construccions de xalets dins ANEI.
Formentera

Tan a la Pitiüsa major com a Formentera un dels prin-
cipals problemes ha estat i és la construcció de grans
xalets dins àrees naturals d'especial interès (ANEI). Es
tracta de mansions per a segones residències de gent
molt rica. Concretament a Formentera s'han denunciat
un total de 1 9 llicències dins ANEI . Alguns dels promo-
tors són el propietari de la marca de roba MANGO (Isak
Andic) i de l'empresa constructora FERROVIAL (Rafael
del Pino).

Més informació a http://www.elmundo.es/
baleares/201 3/1 0/24/5268e4d50ab740c92a8b4583.html

1 3

El Consell Insular aborda una intervenció sobre la ca-
rretera principal de l' i l la, de Maó fins a Ciutadella. El
primer tram, entre Maó i Alaior, ha generat molta
polèmica per la incorporació de grans rotondes de dos
pisos q ue s'han dibuixat després d'elegir un projecte
guanyador q ue no les contemplava. L'efecte q ue pot
provocar sobre el paisatge de l' i l la un model de carre-
tera amb enllaços de doble nivell cada 2,5 Kms ha fet
alçar les alarmes de gent d'un ampli espectre ideolò-
gic. A hores d'ara es manté una campanya ciutadana
permanent sota el lema Així No. El projecte del primer
tram ha estat recorregut als tribunals de justícia. Una
iniciativa de micro mecenatge va permetre recollir els
diners necessaris en manco de 48 hores.S'ha enregis-
trat una cançó, amb videoclip i amb la participació del
cantant Cris Juanico, q ue posa veu a la campanya i
q ue la gent s'està posant com a melodia al mòbil.

Més informació a http://www.gobmenorca.com/save-
menorca/#catala

Ampliació de la carretera Ciutadella-Maó.
Menorca

1 4

El Pla Territorial Insular (PTI) de Menorca és el princi-
pal instrument q ue ha permès frenar nous creixe-
ments urbanístics a la costa o al sòl rústic. Però els
interessos especulatius van aprofitar la crisi econòmi-
ca durant la darrera campanya electoral per crear un
missatge de relació entre crisi econòmica a Menorca i
el PTI . La Llei de Mesures Urgents de 201 2 q ue va im-
pulsar Gabriel Company dóna cobertura a una figura
inèdita anomenada Norma Territorial Transitòria, la
q ual permet desplaçar articles del PTI i donar aprofita-
ment urbanístic directe sense haver d'esperar l'adap-
tació dels planejaments municipals i amb només 20
dies de participació ciutadana. Aq uesta norma, a una
passa d'aprovar-se inicialment, pot posar en perill el
sòl rústic i els espais emblemàtics de Menorca. S'en-
treveu una polèmica important.

Més informació a http://www.gobmenorca.com/save-
menorca/#catala

Norma Territorial Transitòria. Menorca
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Aquesta informació ha estat el·laborada per:
Miquel Camps (GOB Menorca), Neus Prats (GEN-GOB),

Macià Blàzquez (GOB Mallorca) i Xavier Mas (Plataforma Antiautopista de Campos).
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Ningú pot negar q ue el desenvolupament
de l'economia turística a societats de base
camperola provoca ràpidament la margi-
nació de l'activitat pagesa, Mallorca és un
bon exemple. La condemna a l'obso-
lescència de la pagesia ha afectat directa-
ment la cultura, l'economia i els
entramats socials de la població, passant
d'un model social rural q ue sense mitifi-
car-lo destinava moltes energies a l'autoa-
bastiment, a un model capitalista, urbà i
consumista, amb totes les desigualtats i
el malbaratament de recursos q ue impli-
ca. Al principi l 'augment de la renda per a
una part important de la població va crear
un emmirallament de falsa abundància
q ue amagava el pitjor d'aq uest procés de-
vastador.

De totes formes, i a pesar del repetitiu
discurs institucional a favor de l'optimis-
me turístic, popularment es comença a
percebre q ue caminem cap a un precipici,
i q ue la maximització dels beneficis i
l 'ocultació dels costos derivats de l'activi-
tat turística no pot durar més. El mono-
cultiu turístic ens ha situat a uns nivells
d' insostenibilitat brutals i cada cop és
més evident q ue la desigualtat social és
un dels pilars de l'activitat terciària. Per
això és un bon moment per a debatre
com afrontem aq uest desgavell i q uin pa-
per pot jugar l'agricultura en la construc-
ció d'una societat justa i sostenible q ue
no depengui de l'allau de milions de tu-
ristes.

Els efectes del turisme al camp
Encara q ue les conseq üències del turisme
sobre l'agricultura són inabordables per
aq uest article, parlaré de tres factors, im-
prescindibles per a l'activitat agrària, q ue
són claus per entendre la ràpida i en
molts casos irreversible problemàtica q ue
el turisme ha causat a l'agricultura: la
gent, la terra i l 'aigua.

En primer lloc, el traspàs de població del
camp al turisme és trepidant des dels
anys seixanta, la població activa al sector
primari s'ha reduït de forma alarmant.
Això ha provocat un trencament generaci-
onal difíci l de superar si tenim en compte
q ue la transmissió de sabers populars
d'una generació a una altre és bàsica pel
desenvolupament de les petites explotaci-
ons. Paral· lelament, l'entrada al mercat
globalitzat ha produït q ue tan sols les
grans explotacions puguin afrontar la
competència, aprofitant-se fins al màxim
d'un nou actor del camp, la mà d'obra mi-
grant, un esglaó per davall dels mallor-
q uins en la jerarq uia internacional de
treballadores.

En segon lloc, l 'especulació urbanística
situa els preus de la terra en uns nivells
completament inassolibles per l'activitat
agrària. La colonització immobiliària del
territori és total, es distingeixen tres fases
clares d'aq uesta onada constructora: la
primera als anys seixanta produeix la ur-
banització intensiva de les primeres lín ies
de costa. La segona s' in icia als anys vui-
tanta amb una tímida protecció dels pa-
ratges verges q ue han sobreviscut a la
primera fase. Finalment la tercera fase ar-
ranca als anys noranta i afecta directa-
ment als terrenys rústics, aq uesta darrera
etapa ha estat la q ue més ha canviat la fi-
sonomia del camp, ja q ue ha suposat la
construcció d'una multitud de xalets,
agroturismes, i segones residències.

En tercer lloc, l 'ús recreatiu de l'aigua
propi de l'economia turística sobretot a
través de camps de golf, piscines, i regs
de jardins ornamentals i gespes, ha situat
els nivells de consum molt per sobre dels
recursos disponibles a l' i l la. A més molts
dels trets culturals d'aprofitament de l'ai-
gua q ue tenia la cultura agrària han estat
menyspreats sense pensar-ho dues vega-
des: albellons destrossats per carreteres i
autopistes, abandonament de l'horticul-
tura de secà, malbaratament de l'aigua de
pluja, etc. La proliferació de piscines con-
trasta amb la situació degradada de la zo-
na de regadiu pot ser més important de
l' i l la, el pla de Sant Jordi, totalment afec-
tat pel creixement urbanístic de la perifè-
ria de Ciutat: dipòsits d'h idrocarburs,
aeroport de Son Sant Joan, grans superfí-
cies, etc.

La necessitat d'un nou paradigma rural
La situació en q ue ha q uedat el camp
després de més de mig segle de monocul-
tiu turístic i agroindústria, renegat a una
posició merament paisatgística i romànti-
ca o font de negoci d'uns pocs cacics, fa
més q ue necessari un canvi de paradigma
q ue ja es comença a intuir.

El conflicte existent entre dues formes

generals d'entendre el futur de l'agricultu-
ra ens situa al centre de la discussió. Per
una banda tenim el model de l'agroindús-
tria neoliberal, segons el q ual cada terri-
tori s'ha d'especialitzar en les activitats
q ue li proporcionin avantatges comparati-
ves sobre altres zones del planeta amb
l'objectiu d' integrar-se a una economia
globalitzada. I per altre banda tenim el
model de la sobirania alimentaria i la jus-
tícia social, una agricultura pensada per al
consum local amb una base cooperativista
i articulada a través de petites producc.

El model neoliberal, venut als pagesos
en forma d'avenços tècnics, amaga una
ideologia molt concreta q ue beneficia als
grans empresaris. La lògica d'aq uest mo-
del és q ue la prioritat de l'agricultura ha
de ser el cultiu de productes substituïbles
per als mercats oportuns. Per això és re-
q uereix l'ús intensiu de la terra, l'ús de
productes q uímics i de llavors transgèni-
q ues, maq uinària pesada, etc. La incenti-
vació de la producció per a l'exportació
promou la venta de productes per davall
els costs de producció, estratègia q ue fa
inviable les economies locals.

L'entrada de l'agricultura a la globalitza-
ció és aprofitada per aq uells empresaris
més ben posicionats i amb més influèn-
cia. A Mallorca per exemple comptem amb
empresaris de tradició franq uista com An-
toni Fontanet, especialitzat en l'especula-
ció cerealística, o de façana democràtica,
com els germans Company, amb forta in-
fluència a l'administració, molt úti l dins
una agricultura completament subvencio-
nada. I és q ue les ajudes són atorgades
principalment per tres empreses de capi-
tal públic i privat, FOGAIBA, IBABSA I SEMI-
LLA. No és casualitat q ue molts foravilers

assenyalin l'entrada a l'Unió Europea l'any
1 986 com la data de defunció de les peti-
tes agricultures mallorq uines. En defin itiva
el model agrari capitalista ens ha conduït
a la concentració empresarial del camp, a
un nou caciq uisme i a l'abandó de les pe-
tites explotacions.

Per sort ens arriben algunes bones notí-
cies en sentit contrari. La consolidació a
Mallorca del moviment agroecològic
avança. Cooperatives com, Això és vida,
Ecoxarxa, Coanegra, l'organització APAE-
MA, i d'altres moltes in iciatives demostren
q ue l'empenta d'aq uest moviment és for-
ta. Les seves propostes són clares: pro-
ducció ecològica, economia local i
relacions horitzontals. Paradoxalment el
producte ecològic també ha entrat de ple
a l'economia capitalista, fet q ue fa molt
interessant el mercat per empresaris
oportunistes q ue tan sols busq uen el be-
nefici econòmic o gaudir de la seva pròpia
possessió moderna, al marge de cap canvi
social. Un exemple significant a Mallorca
el trobem amb la finca es Fangar, situada
entre Felanitx i Manacor, 500 q uarterades
íntegrament de producció ecològica i pro-
pietat del magnat alemany Eisenman,
propietari també de la robòtica de fabri-
cació de la imponent Mercedes Benz.

Aq uest context obliga al moviment agro-
ecològic a mantenir un debat viu i cons-
tant sobre les passes a seguir.
Evidentment l'ecologisme per si sol no
basta per a capgirar les lògiq ues desiguals
del capitalisme. Per acabar vull reivindicar
algunes lín ies d'aq uest debat a vegades
oblidades i q ue, juntament amb la soste-
nibilitat ecològica, són imprescindibles al-
hora de construir un moviment
agroecològic rupturista. Crec q ue és ne-
cessari pensar com podem construir una
economia local i popular coherent més
enllà dels petits grups de consum, en se-
gon lloc crec q ue s'ha de debatre sobre
com podem afrontar el monocultiu turístic
des del món rural ja q ue no és possible ni
la col· laboració ni mirar a una altre banda,
és fictici xerrar de sobirania alimentària si
rebem 1 0 milions de visitants cada any, i
finalment com podem garantir l'accés a la
terra a nous projectes transformadors.

La marginació de la pagesia
Un procés inherent al desenvolupament turístic.

No és casualitat que molts
foravilers assenyalin

l'entrada a l'Unió Europea
l'any 1986 com la data de
defunció de les petites

agricultures mallorquines

Miquel Villalonga Maimó

Sant Jordi, de regadiu a perifèria.

És fictici xerrar de sobirania
alimentària si rebem 10

milions de visitants a l'any

L'especulació urbanística
situa els preus de la terra

en uns nivells
completament inassolibles

per l'activitat agrària

Antoni Fontanet i Obrador: amo i senyor del camp mallorquí.
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Actualment els sindicats CC.OO, UGT i USO
estan negociant el nou conveni de l'hos-
taleria a les Balears. Unes negociacions
q ue pareix q ue han entrat en una dinàmi-
ca immobilista. Segons els sindicats, la
patronal vol aplicar una política de grans
guanys i baixos costos. Més explotació la-
boral a un sector on les condicions labo-
rals sempre han estat precàries. Amb la
nova legislació impulsada pel Govern de
l'Estat, la ultra-activitat dels convenis des-
apareix. Això vol dir q ue si un conveni ca-
duca i és denunciat per una de les parts,
aq uest no es prorroga fins q ue es firmi un
de nou, com ocorria fins ara, sinó q ue
s'aplicarà el conveni d'àmbit superior o
directament l'Estatut dels Treballadors, el
q ue a la pràctica es tradueix a condicions
econòmiq ues i socials molt inferiors a les
actuals. Per tant, estem davant d'un con-
flicte ja d'entrada viciat. Per q uè han de
negociar els hotelers si no tenen res a
guanyar? Per la seva part, els sindicats ja
han anunciat un dia de vaga, concreta-
ment el pròxim 20 de juliol, com si amb
un dia de vaga es pogués superar l' immo-
bilisme de la patronal.

Però bé, deixant de banda l'actualitat
periodística, les condicions laborals al
sector de l'hostaleria, com diem, mai han
estat bones. Estem davant d'un sector on
tota la legislació ha estat creada per aug-
mentar els beneficis dels hotelers i, con-
centrant l'activitat en uns pocs mesos, els
més rentables. Això significa infin itat
d'hores extres, torns q ue varien cada dia,
disponibilitat absoluta, baixos salaris i un
llarg i trist etcètera. La màxima de majors
beneficis millors condicions laborals no
sempre es compleix, i l 'hostaleria n'és un
bon exemple. Estem davant d'un sector
on es varen aplicar, ja fa temps, les políti-
q ues neoliberals q ue actualment estan
tan de moda. I això mereix un anàlisi més
profund.

Els Fixes Discontinus, els contractes estre-
lla a l'hostaleria
Uns dels primers contractes laborals
adaptats enterament a les necessitats
dels empresaris ha estat el contracte fix
discontinu. Un contracte on, tot i tenir la
condició de fix, els treballadors només fan
feina uns mesos a l'any i la resta, o estan
en situació d'atur malvivint sense feina, o
fent feina a un altre lloc.

Aq uesta liberalització enfocada a fer q ue
els empresaris puguin acotar la tempora-
da només als períodes on els beneficis si-
guin més importants, és a dir, a la

temporada alta, i conservar aq uells treba-
lladors q ue més els interessa, ha estat
venuda fins ara com una conq uesta soci-
al. Els treballadors ja saben q ue cada any
podran fer feina a l'estiu, sense adonar-se
q ue darrere d'aq uesta suposada estabili-
tat, s'amaga una precarietat escandalosa.

I el temps ha posat les coses al seu lloc.
Amb l'arribada de l'edat de jubilació,
molts treballadors han vist com les seves
pensions no arriben al mínim exigit o di-
rectament han estat molt baixes. Amb la
legislació anterior el període de carència
era de 1 5 anys cotitzats. El q ue en la
pràctica vol dir q ue, amb unes tempora-
des q ue duren com a màxim 5 mesos, un
treballador havia de fer feina més de 30
anys sempre q ue la seva jornada fos de 8
hores, ja q ue el càlcul es feia segons les
hores treballades i no dels dies cotitzats.
No és fins al 1 4 de març del 201 3 q ue el
Tribunal Constitucional declarà il· legal la
forma de calcular els períodes de cotitza-
ció i dictà una sentència on denunciava
una clara discriminació, contrària a la ma-
teixa Constitució, obligant així l'Executiu a
reformar la norma.

Amb el canvi legislatiu, q ue es va forma-
litzar mitjançant un acord entre les orga-
nitzacions sindicals CCOO i UGT, la
patronal i el Govern, s'ha millorat mínima-
ment aq uesta greu situació, ja q ue els di-
es cotitzats es compten enterament,
independentment de les hores realitza-
des. Però ha arribat un segon problema, i
és la baixa q uantitat de les pensions, ja
q ue és molt difíci l amb els nous càlculs
arribar a cobrar el 1 00 %. Naturalment, els
sindicats en aq uest cas s'han presentat
davant l'opinió pública com a garantistes
de les condicions dels treballadors, ja q ue
les pensions podran gaudir dels comple-
ments mínims, q ue per cert ja estaven es-
tablers a l'anterior norma, i una pujada
del coeficient multiplicador a l'1 ,5% per
dia cotitzat, q ue és el q ue reclamava el
tribunal Constitucional. Però les pensions
seguiran sent baixes, fins i tot en alguns
casos per davall de les pensions no con-
tributives.

Les llargues jornades i els baixos salaris
A l'hostaleria, per treure diners s'han de
fer hores extres, unes hores q ue normal-
ment es paguen en negre i per tant no
cotitzen. Els salaris al sector no són gaire
alts, o no tan alts comparats amb els
guanys empresarials; només fa falta com-
parar el conveni de les Balears amb el de
Biscaia, q ue no és q ue sigui una zona ex-
tremadament turística, per comprovar les
diferències salarials. Si en un les gratifica-
cions extraordinàries són dos, a l'altre són
fins a tres, respecte als salaris base hi ha
una diferència entre els 1 00 a 1 50 euros
per categoria. El q ue ens demostra q ue si
bé Balears és líder en turisme, no ho és

en condicions laborals.
Pel q ue fa a les hores treballades, l'actu-

al conveni de les Balears permet la realit-
zació de fins a 9 hores diàries, amb la
possibilitat d'augmentar-les amb un des-
cans de 1 2 hores entre jornada, q ue pot
disminuir fins a 1 0. Quan les jornades si-
guin continuades es tindrà un descans de
1 5 minuts si es fan més de 5 hores segui-
des. En cas de dinar, hi ha la possibilitat
d'allargar aq uest temps, però sense co-
brar.

Hi ha altres exemples però no tenim es-
pai suficient. És recomanable la lectura
del Conveni actualment pendent de reno-
vació, per donar-nos una petita idea q ue
tot gira entorn de l'eventualitat, les tem-
porades d'estiu i les llargues jornades.
Una temporada on molts de treballadors
vinguts d'altres zones de l'Estat treballen
a un ritme frenètic per poder treure sufi-
cients diners per cobrir tot l'any.

Les empreses de l'Aeroport
Estem en un moment de gran conflictivitat
a la indústria auxiliar del Sector, sobretot
a les q ue estan relacionades amb el
transport dels turistes, ja siguin els treba-
lladors de l'Aeroport o la important flota
d'autobusos de l' i l la. En el cas de l'aero-
port, on la majoria dels treballadors són
eventuals o fixes discontinus, les hores
treballades solen ser molt poq ues i les
jornades molt canviants, fent hores noc-
turnes, o torns de dues o tres hores a les
primeres hores del matí. Actualment AE-
NA, q ue és q ui gestiona l'aeroport, té una
política d'externalització a baix preu, és a
dir, q ue les empreses q ue subcontracten
han de reduir la part de despeses de per-
sonal perq uè siguin rendibles o guanyar
suficients diners. Això provoca, encara
més, una situació de precarietat, en part
provocada per la mateixa AENA q ue sap
perfectament el cost d'una activitat q ue
havia realitzat fins ara a un cost major.

Això contrasta amb els importants guanys
q ue acumula any rere any aq uesta em-
presa. Només l'any 201 2, l'aeroport de
Palma de Mallorca aportà a les arq ues
d'AENA més de 75 milions d'euros nets i el
d'Eivissa 7 milions, sent el de Palma l'ae-
roport més rentable de tots els de l'Estat.

Quant a les empreses d'autocars, la cosa
no està millor. Les jornades laborals són
molt llargues, d'entre 9 i 1 1 hores. Natu-
ralment no són de temps al volant, ja q ue
els recorreguts a Mallorca no són llargs, a
part q ue seria il· legal i tots els autobusos
tenen tacògrafs, però la majoria del temps
els treballadors estan a expenses de
l'empresa, fent normalment viatges curts i
llargues hores d'espera a l'Aeroport.

Recentment les clàssiq ues empreses del
sector com COMAS, Transunion i altres,
també han externalitzat els serveis q ue
realitzaven elles mateixes, amb altres
empreses, fi lials la majoria dels casos,
anomenades de low cost. Així, amb baixos
preus competeixen per tenir un major vo-
lum de negoci, provocant una davallada
de beneficis a les empreses clàssiq ues
amb una plantilla de treballadors ja con-
solidada. Al mateix temps, s'obre la pos-
sibilitat a la declaració d'Expedients de
Regulació de l'Ocupació dels treballadors
més antics o directament a la reducció de
salaris, gràcies a les clàusules d' inaplica-
ció salarial dels convenis, les popularment
anomenades clàusules de “despenjament
salarial”, aprovades pel Govern Estatal.

En conclusió, els sectors econòmics re-
lacionats amb el turisme, on aq uest any
s'espera una de les millors temporades
turístiq ues de la Història, amaga darrere
del gran benefici una explotació laboral
sense sentit.

Víctor Cornell és membre de CNT/AIT de
Ciutat de Mallorca

Víctor Cornell

Les cambreres de pis han de suportar ritmes de treball extenuants.

El sector de l'hostaleria és el
millor exemple per refutar
la màxima neoliberal que
sentencia que a majors
beneficis empresarials,

millors condicions laborals

A les treballadores fixes
discontínues els espera una
pensió de jubilació molt

baixa

AENA ha posat en marxa
una política

d'externalització a baix
preu: que les empreses que
subcontracten han de reduir

la part de despeses de
personal

Els poders polítics al servei de les patronals
hoteleres.

L’explotació laboral a l’Hostaleria
Els grans guanys empresarials contrasten amb unes condicions laborals molt precàries.
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Durant les darreres dècades, el fenomen
de la urbanització a vorera de mar no ha
deixat de créixer. I és q ue la crisi institu-
cionalitzada sembla no haver arribat a la
costa. Per altra banda, a mitjans del mes
de juliol de 201 1 , se sabia q ue el juny
(d'aq uell mateix any) havia estat el mes
durant el q ual havien passat més turistes
pels aeroports i ports de les I lles Balears
en tota la història (més de 3 milions).
Tanta gent, a un territori tan reduït com
les I lles Balears genera tota una sèrie
d' impactes q ue es concentren sobretot a
vorera de mar i en els mesos d'estiu.

Anem per parts. El litoral o vorera de
mar és un hàbitat fràgil regulat per dife-
rents variables físiq ues i q uímiq ues.
Aq uest com la resta d'hàbitats del planeta
és un ambient dinàmic q ue sempre està
en constant recerca del seu eq uilibri. Al-
hora és un ambient peculiar perq uè és en
aq uesta franja on els ambients terrestres i
marins conflueixen. Així, a les Balears,
trobam dos tipus de costes: les costes ro-
coses i les platges d'arena. I és precisa-
ment en aq uests espais tan fràgils on la
massificació del turisme ha generat més
impactes.

Impactes damunt terra ferma
Un exemple a damunt la costa rocosa po-
den ser les infin ites urbanitzacions q ue es
varen deixar fer als anys noranta a la ma-
rina de Llucmajor arreu de la carretera
q ue va de Cala Blava cap el Cap Blanc
(Son Verí, Son Verí Nou, Los Delfines, To-
lleric, etc.). Són exemples de nuclis ur-
bans totalment nous. Tot com a
conseq üència del fenomen turístic i de la
construcció, estretament lligats. Mentre
q ue a platges d'arena, pot ser un bon
exemple l'hotel “Albufera Park” aixecat
talment a damunt les dunes de davant la
zona humida de s'Albufera o el restaurant
i els xibius aixecats als anys 80 a la platja
del Trenc. Clar, la realitat supera la ficció.
Així, al Trenc i segons estudis existents de
capacitat de càrrega a l'agost hi passen a
diari unes 7.000 persones. Tenint en
compte q ue l'arenal natural no arriba als

5 km de costa és fàcil intuir q ue es tracta
d'una platja altament saturada durant la
temporada alta (a l'estiu).

Un altre exemple, ja clàssic, és la cons-
trucció de passeigs marítims o bé damunt
l'arena o bé a damunt les penyes. Tan
sols, a l'època de Jaume Matas a la carte-
ra del Ministeri de Medi Ambient, a Ma-
llorca se'n projectaren més de deu.

Impactes dins la mar
A part de la destrucció del litoral per
construir-h i habitatges o complexos turís-
tics n 'h i ha d'altres. Així l'ampliació de
ports públics o clubs nàutics privats supo-
sen tirar molts d'enderrocs dins l'aigua
per tal de créixer a damunt la superfície
de la mar. Exemples recents d'aq uests im-
pactes són la construcció del nou port fet
a Ciutadella o l'ampliació q ue s'està realit-
zant als ports d'Eivissa Vila i de Palma. A
part de l' impacte q ue genera el material
d'obra damunt la mar, hi ha tot el tema
de substàncies q uímiq ues tòxiq ues q ue
s'h i dissolen. Aq uí q ui juga un paper im-
portant és l'Autoritat Portuària, q ue apart
de ser destructiva, ara s'ha vist implicada
en xarxes de corrupció. Un bon exemple
d'això darrer és el cas Mar Blau on Fran-
cesc Triay (del PSOE de Mallorca) ha estat
imputat per cobrar comissions a canvi de
concedir amarraments.

A més, encara ara, hi ha emissaris sub-
marins q ue amollen a uns q uants cente-
nars de metres enfora de la vorera, mar
endins, totes les aigües fecals d'autòctons
i turistes. És q uan es parla de marees ro-
ges, massa matèria orgànica concentrada
q ue genera processos d'anòxia, falta
d'oxigen a l'ambient. Aq uest tipus de con-
taminació normalment es deu a la mala
gestió de depuradores o a la seva satura-
ció durant l'estiu.

Un altre problema derivat de la pressió
humana al litoral és la sobreexplotació
dels recursos marins derivada de l'activi-
tat pesq uera. Així un grapat d'espècies tí-
piq ues de litoral com els peixos de roca,

una sèrie de crustacis (les diferents espè-
cies de crancs) així com les pegellides pa-
teixen una gran pressió recol· lectora.

Tampoc podem deixar de banda els im-
pactes ambientals generats a la franja
costanera per les embarcacions. Per una
part, h i ha tot el tema dels fems, generat
pels tripulants. A això s'h i ha d'afegir q ue
molts desaprensius buiden els seus dipò-
sits d'oli brut directament a l'aigua. I d'al-
tra, i molt greu, és l' impacte q ue generen
les àncores dels vaixells q ue fondegen di-
rectament a damunt les praderies de po-
sidònia, ja q ue creen un procés de llaurat
a damunt aq uestes praderies.

Altres impactes
A més, a tot això, hi hem d'afegir la darre-
ra moda, fer caramulls de pedra, talment
com si fossin unes fites de muntanya. La
construcció d'aq uests caramulls es fa a
costa de despedregar el litoral (són greus

exemples els q ue trobam a la costa del
Cap de les Salines i a la zona de les Coves
Blanq ues a Pollença). L' impacte generat
amb aq uesta pràctica és la total erosió de
la mica de terra q ue q ueda atrapada entre
les pedres q uan són al terra. Alhora q ue
deriva en la pèrdua de sòl per a tota la
comunitat botànica q ue habita aq uests
indrets com les endèmiq ues saladines
(Limonium sp.).

Fer educació ambiental entre els nostres
visitants, llevar indicadors i no deixar q ue
es publiq uin tantes guies litorals i de
platges poden ser eines útils.

Responsabilitats
Ara bé, la responsabilitat de tants impac-
tes, més enllà d'anar-la a cercar al pobre
turista, l'hem d'anar a cercar al nostre
model de societat basat en l'oci i el lleure
a q ualsevol preu. Allà on s'ha d'incidir, en
demanar danys i perjudicis és als em-
presaris turístics així com a les nostres
administracions q ue ho permeten. En-
guany, tornam a ser l' indret més visitat
del Mediterrani i , tot i això, ni s'han in-
crementat els llocs de feina ni els sous
dels treballadors. Per tant, poca cosa hi
ha a celebrar. En tot cas, ens hauríem de
posar les mans al cap i veure per q uè
deixam q ue any rere any ens urbanitzin
un tram més de la costa.

L'activitat destructora del turisme
El turisme, a part de generar grans beneficis a empresaris hotelers, implica sacrificar part de la nostra costa.

Mentre no hi hagi un canvi
de model en la nostra
societat els impactes
s'aniran incrementant

Xavier Mas

Les ampliacions dels ports, com el nou dic de Son Blanc a Ciutadella, no estan justificades, ja que
el trànsit marítim ha disminuït durant la darrera dècada.

Els responsables de tanta
destrucció són els

empresaris hotelers i
l'administració que ho

permet

Que cada any arribin més
turistes per res significa que
s'incrementin els llocs de
feina ni els sous dels

treballadors

Des de ja fa un bon grapat d'anys
l'entitat conservacionista Ecologistas en
Acción publica anualment, i en acostar-
se l'estiu, el seu informe particular sobre
els punts negres de la costa espanyola.
Així l'any 201 1 (el darrer q ue han publi-
cat per tot l'estat espanyol) a l' informe
Banderas Negras 201 1 . Esto es una bar-
baridad [1 ] denunciaven “si bé, el
turisme en si, no té per q uè suposar un
impacte negatiu al territori, la realitat és
q ue la seva explotació ha generat grans
sinergies de promocions urba-nístiq ues i
d'alta ocupació del nostre perímetre
litoral”. Un altre informe interessant
sobre els impactes a la costa, és el q ue

publica la també entitat conservacionista
Greenpeace Destrucción a toda costa
201 3. Análisis del litoral a escala
municipal [2] on entre d'altres casos
analitzen la situació del municipi de
Calvià com un dels municipis amb més
ciment per metre q uadrat a la vorera de
mar.

Notes:
[1 ]
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/
pdf/informe_banderas_negras_201 1 .pdf
[2]
http://www.greenpeace.org/espana/Glob
al/espana/report/costas/DTC%20201 3.pdf

Les banderes negres de l'Estat espanyol

La construcció d'edificis a damunt les platges,
com els xibius del Trenc a Campos, genera un
retrocés i pèrdua de sediments important.

Procés de llaurat generat per les àncores de les embarcacions que fondegen a damunt les praderies
de posidònia. Foto denúncia d'Oceana. .
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Mallorca és el destí de sol i platja per ex-
cel· lència per a molts turistes q ue volen
gaudir d'uns dies inoblidables. Cada estiu
l' i l la rep milions de visitants q ue esperen
tenir les vacances q ue tant desitgen i els
han contat. Els tur-operadors, per tant,
s'esforcen a mostrar una imatge de plat-
ges idíl· l iq ues, d'arena fina i blanca,
d'aigües cristal· lines i un paisatge propi
d'un paradís. Paradoxalment, aq uests
mateixos aspectes són els més maltrac-
tats per la massiva presència humana i la
mala gestió de l'administració.

Cada temporada, q uan s'apropa l'estiu,
la maq uinària turística es posa en marxa
per tal de posar a punt les platges de
l' i l la.

A continuació analitzarem breument al-
guns dels aspectes q ue afecten directa-
ment les platges i q ue conformen part de
la problemàtica q ue provoca el turisme.

Privatització d'espais públics
No podem dir q ue es privatitzen les plat-
ges [1 ], encara q ue és un tema prou rela-
tiu, però sí q ue ho podem afirmar de la
seva gestió. En aq uest cas xerram d'un
negoci molt rendible per a uns pocs q ue
aprofiten un espai públic com a negoci
privat. Ens referim a empreses q ue llo-
guen milers d'ombrel·les i hamaq ues q ue
envaeixen els arenals, als “xiringuitos” a
peu d'arena amb preus desmesurats i a
les diverses empreses d'oci aq uàtic q ue
ocupen espai als banyistes. Per altra ban-
da, també als negocis d'economia sub-
mergida, com ara els repartidors de
publicitat, els serveis de massatges o els
venedors ambulants q ue afegeixen es-
plendor a la postal.

Així doncs, la imatge idíl· l ica esdevé un
paratge massificat cedit al consumisme
més grotesc.

Impacte medi-ambiental
Una de les problemàtiq ues més greus és
la dificultat de regeneració de les platges.

La construcció d' infraestructures (carrete-
res, ports, passejos marítims,.. .) ha des-
truït els sistemes dunars q ue són els
encarregats d'aportar els sediments ne-
cessaris per a la regeneració. Això provoca
q ue s'hagi de fer de forma artificial; extra-
ient arena del fons marí, de pedreres o de
sistemes dunars. Les conseq üències són
devastadores; es destrueixen hàbitats na-
turals submergits, especialment les pra-
deries de Posidònia oceànica i tota la vida
q ue depèn d'elles. Altres impactes són
l'erosió del fons marí, l 'augment de la ter-
bolesa de l'aigua, el canvi de sedimenta-
ció i la desnaturalització de la platja
terrestre i la submergida.

Per altra banda, la massificació produeix
un augment de residus q ue s'han de ges-
tionar, també la col· locació de dutxes fa
q ue s' incrementi encara més el consum
d'aigua durant l'estiu.

I per finalitzar, no cal dir la gran despesa
econòmica per a l'administració pública
q ue tot això suposa, a més a més de
l'ambiental.

Bandera blava
Bandera Blava és un guardó anual i un
sistema de certificació de la q ualitat am-
biental desenvolupada per la FEE (Foun-
dation for Environmental Education) q ue
promou el desenvolupament sostenible a
través de l'educació.

Els criteris per obtenir aq uesta bandera
s'agrupen en q uatre àrees: Qualitat de les
aigües de bany, Informació i educació am-
biental, Gestió ambiental i seguretat i Ser-
veis i instal· lacions.

El 201 3 existien a Mallorca 44 platges
amb Bandera Blava de les 647 en tot l'es-
tat espanyol.

És de tots sabut q ue la q ualitat de les
platges mallorq uines s'ha transformat els
darrers anys i no precisament favorable-
ment, sinó tot el contrari. Aq uesta distin-
ció és una fal· làcia, ja q ue moltes
d'aq uestes platges s'ubiq uen a vertaders
eixams turístics q ue poc tenen a veure
amb una bona gestió ambiental. Així
també com la nefasta informació dels es-
pais protegits i de la seva protecció ma-
teixa.

Defin itivament, la bandera blava no dei-
xa de ser una mera estratègia més pels
empresaris com a campanya publicitària.

Platges verges
Intacte, inexplorat, no conreat, en estat
natural. Segons els diccionaris, aq uesta és
la defin ició d'un territori verge. En l'actua-
litat, a Mallorca difíci lment trobarem una
platja d'aq uesta índole, però si gratam un
poc en podrem descobrir de menys explo-
tades per la maq uinària turística. Són
aq uestes les més demandades pels nu-
distes o pels autòctons q ue volen gaudir
d'un bany més íntim. Aq uesta tasca cada
vegada més resulta prou complexa perq uè
el coneixement de les platges verges a
través de guies o d'agències turístiq ues,
l'excessiva senyalització, la inclusió en els
itineraris de creuers i la millora de la seva
accessibilitat, ha provocat una massifica-
ció i en conseq üència, la desaparició gai-
rebé total del concepte en si.

Per concloure, les platges de la nostra
illa han esdevingut un espai tristament
explotat, un plat més del menú consumis-
ta del turisme més banal. No hem de cer-
car culpables en els simples visitants q ue,
motivats per una màgia creada per les
tur-operadores, acaben a una illa q ue no
té res a veure amb el q ue se'ls va vendre
abans d'arribar. Per contra, altres, consci-
ents del q ue es trobaran, accepten fórmu-
les com el “Tot inclòs”. Així doncs, els
vertaders culpables són les grans empre-
ses turístiq ues i les administracions q ue
permeten i beneficien a aq uestes.

Notes:
[1 ] La zona de Magaluf perd el seu nom

pel de “Calvià Beach Resort”. Aquest és un
megaprojecte de privatització de l'espai
públic (Art. “L'empresariat turístic balear
en temps de la crisi global”, Eliseu Casa-
major).

Sol i platja, el producte estrella de la marca Mallorca
Les platges mallorquines estan cada vegada més sotmeses a la indústria turística.

Vanessa S.D.

Platja de Cala Millor de l'hivern a l'estiu. El negoci de les ombrel· les i hamaques transforma
radicalment el paisatge.

Accés a la platja de Cala Varques. Un exemple
dels problemes de residus que pateixen
aquests espais durant les temporades
turístiques.

1 . S'Arenal

2. Platja d'Alcúdia

3. Magalluf

4. Can Picafort

5. Cala Millor

Top 5 de les platges
més explotades de
Mallorca

L'entorn natural d'es Trenc ha sucumbit al consumisme més voraç. No importa espolsar-se l'arena
per poder prendre un refresc vora la mar, comprar un bonic mocador o gaudir d'un bon massatge.

1 5Impactes



Danys i conseqüències del turisme a les nostres Illes

El turisme de creuers permet viatjar entre
diferents ports i països, amb itineraris
predefin its i una oferta amb règim del tot
inclòs. En un mateix espai físic, fusiona
transport, allotjament i oci. Característi-
q ues defin itòries d'aq uesta activitat, com
la mobilitat permanent del Capital, selec-
ció de condicions fiscals i laborals a con-
veniència de les operadores, treballadores
de q ualsevol procedència o absència de
regulacions estrictes, fan del turisme de
creuers un paradigma de la globalització
econòmica.

Sobre creixement i concentració
A les darreres dècades el turisme de cre-
uers ha tengut un creixement impressio-
nant. En 40 anys la demanda mundial s'ha
multiplicat 40 vegades i al 201 3 la xifra de
negoci directa va pujar fins a 1 5,5 mil mi-
lions d'euros, el doble q ue 1 0 anys enrere
[1 ]. A Europa entre 1 999 i 2009 es va pas-
sar de 1 ,9 a 4,9 milions de consumidors.
Al 201 1 , 5,6 milions de turistes in iciaren
els seus creuers a un port, arribant al 30%
de la demanda mundial [2]. Al 201 2 els
ports europeus van rebre 29,3 milions de
viatgers, amb una taxa mitjana de creixe-
ment del 1 0% en 1 0 anys [3].

A la darrera dècada, l'emissió de creue-
ristes espanyols es va multiplicar per 5 i
la recepció superà els 5 milions, consoli-
dant-se com el q uart mercat europeu. El
port de Barcelona, q ue q uintuplicà la seva
demanda entre 1 995 i 2005, és el líder de
la regió. Entre els ports espanyols d'em-
barcament, Barcelona i Ciutat de Mallorca
concentren el 80% de les sortides, i el
75% de les escales es duen a terme a les
Canàries, les Balears, Barcelona i Màlaga.

Per la seva part, el 80% de l'oferta global
de creuers està concentrada en 3 empre-
ses transnacionals: Carnival Corporation
(50%), Royal Caribbean (25%) i Genting
Hong Kong (7%) [4].

Sobre impactes de l'activitat
Aq uest creixement posa en evidència els
impactes q ue genera aq uesta activitat. En
primer lloc, aq uest turisme té conseq üèn-
cies ambientals, com la contaminació
d'aigües, generació i deslocalització de
residus perillosos, contaminació atmosfè-
rica o destrucció de la biodiversitat mari-
na. En territori espanyol, s'han succeït en
els darrers anys denuncies a vaixells per
fondeig il· legal dins zones protegides. Un
exemple fou el fondeig sobre praderies de
posidònia dins la Reserva Marina dels
Freus d'Eivissa i Formentera (I lles Balears)
d'un creuer de l'empresa alemanya Ha-
pag-Lloyd Cruises [5].

Altres impactes ambientals es generen
per l'ampliació i adaptació d' infraestructu-
res portuàries. En el cas de Balears, amb

un increment de la mobilitat marítima del
1 37% entre 1 997 i 2006, al 2007 les infra-
estructures portuàries donaven sensació
de saturació [6].

Si a tot això, hi afegim l'alt potencial de
creixement i expansió i la inexistència
d'una legislació global, l 'activitat repre-
senta una de les principals amenaces en
q uan a contaminació, destrucció de biodi-
versitat i contribució a l'escalfament
climàtic a escala global [7].

En el pla econòmic, el turisme de cre-
uers es caracteritza per la impunitat fiscal,
l 'obscurantisme i el control dels fluxos fi-
nancers, emparat en la concentració i
desterritorialització del Capital. Mitjançant
l'ús de banderes de conveniència i la do-
miciliació del vaixell a paradisos fiscals,
aq uestes embarcacions no estan subjectes
al pagament d'impostos i altres contribu-
cions. Aq uest fet, potencia la concentració
de beneficis i evita el repartiment dels
beneficis generats entre els països de
desembarcament.

El fort control de l'activitat per un grupet
de transnacionals, a més d'una com-
petència desigual per les petites i mitja-
nes explotacions en els destins, produeix
un encapsulament del consum dels cre-
ueristes, un mercat captiu tant a bord
com a terra, q ue no genera una cadena de
valor afegit.

En l'àmbit sociolaboral, la potència com
a creació de feina del turisme de creuers
és inversament proporcional a la q ualitat
dels llocs de feina q ue genera. Les bande-
res de conveniència permeten constituir
un estat d'excepció en q uant a drets i
condicions laborals. Durant períodes de
fins a 6 mesos, les treballadores a bord
realitzen jornades de feina de 7 dies per
setmana: un terç sofreix jornals de 1 0 a 1 2
hores diàries, un altre terç de 1 2 a 1 4 ho-
res i el 95% fa feina de dilluns a diumen-
ge sense descans, segons denuncia la
Federació Internacional de Treballadores
del Transport (ITF). A més a més, emplea-
des i tripulació, en al seva majoria no sin-
dicats, reben salaris baixos i tenen
limitats els drets laborals [8]. Una altra ca-
racterística d'aq uesta feina, és la jerar-
q uització del personal contractat a partir
de criteris d'origen ètnic o racial, naciona-
litat o gènere [9].

ITF caracteritza així les condicions de fei-
na en els creuers turístics: contractes pre-
caris, sous baixos, llargues hores de feina
estressant, amenaces, favoritisme i discri-
minació, rotació elevada de personal, es-
cassa formació, i empresaris hosti ls als
sindicats i a les negociacions col· lectives
[1 0].

Regulació i consciència crítica
Tenint en compte el q ue representa el tu-
risme de creuers sobre el total del sector
(en termes de passatgers i ingressos), és
notable la desproporció q ue existeix entre
el seu pes i els seus impactes. Així ma-
teix, el seu nivell de creixement molt per
damunt de q ualsevol altra activitat de
l'economia globalitzada i el seu elevat po-
tencial obliguen també a posar la mirada
en el futur.

En primer lloc, davant una activitat alta-
ment impactant i en ple auge, és ne-
cessària una estricta legislació
internacional q ue la reguli . A més, a un
context d'evidents límits biofísics al crei-
xement del capitalisme global, és impres-
cindible la denúncia, el foment d'una
consciència col· lectiva crítica i la construc-
ció d'alternatives d'oci sostenibles per
aturar-ho.

Rodrigo Fernández Miranda és membre
d'Alba Sud.

Notes:
[1 ] Euroxpress. “El turismo de mar y de

costa, una de las joyas de la corona de la
creación de empleo”. 20-02-1 4

[2] Consejo Europeo de Cruceros. (201 2).
Informe Anual de Contribución a la Eco-
nomía Europea 201 2. Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Valencia.
(2009). El turismo de cruceros. Observato-
rio Turístico de la Comunitat Valenciana.
(201 1 ). Turismo de cruceros. Marzo 201 1 .

[3] Euroxpress. “El turismo de mar y de
costa, una de las joyas de la corona de la
creación de empleo”. 20-02-1 4

[4] Legoupil, T. (201 3). “Los conflictos
que genera el turismo de cruceros en Bar-
celona y otros puertos mediterráneos”.
Biblio 3W. Revista bibliográfico de geo-
grafía y ciencias sociales. Universidad de
Barcelona, n. 1 049.

[5] Alonso, J. “Fiscalía investiga el fondeo
del Columbos Dos sobre posidonia”. Últi-
ma Hora. 1 8-06-1 2

[6] Seguí Pons, J. , & Martínez Reynés, M.
(2008). Las nuevas pautas de movilidad y
su impacto en las infraestructuras de
transporte en baleares. Diez años de
cambios en el Mundo, en la Geografía y en
las Ciencias Sociales, 1 999-2008. Actas del
X Coloquio Internacional de Geocrítica.
Universidad de Barcelona

[7] Fernández Miranda, R. (201 2). Lo que
hunden mientras flotan. Auge y análisis
crítico del turismo de cruceros en la glo-
balización. Alba Sud.

[8] Robertson, G. (2009). Informe sobre
turismo en crucero 2008. Lighthouse
Foundation. Fundación para los Mares y
los Océanos.

[9] ITF Seafarers. www. itfseafarers.org
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Una anàlisi crítica del turisme de creuers
Caracterització i impactes d'una activitat en ple creixement.

El 80% de l'oferta global de
creuers la trobam

concentrada en 3 empreses
transnacionals

Rodrigo Fernández Miranda

Hi ha en marxa un projecte d'ampliació del port de Palma que espera atreure més turisme de
creuers.

La potència com a creadora
de feina d'aquest turisme és
inversament proporcional a
la qualitat dels llocs de

feina que genera

Sabent el que representa el
turisme de creuers sobre el
total del sector (en termes
de nombre de passatgers i
ingressos), és notable la
desproporció entre el seu
pes i els seus impactes

El turisme d'embarcacions recreatives també és una altra amenaça constant.
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Formem part d'una societat de consum on
el desig d'acumulació de possessions pa-
reix insaciable. Les persones consumim
béns i serveis amb l'esperança d'aconse-
guir allò q ue la propaganda ens promet:
bellesa, plaer, oci, pau... La locomotora
capitalista crema tot el q ue té al seu
abast per tal d' incrementar els seus
guanys (i la nostra felicitat, és clar) sense
tenir cap altre destí q ue seguir perpètua-
ment en marxa sobre les vies del creixe-
ment.

Per fer anar aq uest tren de vida hem de
menester els recursos necessaris per
moure'l (aigua, sòl, h idrocarburs...) així
com gestionar els residus q ue es generen
del processament, transport i consum
d'aq uests. De planeta sols en tenim un,
per tant, els recursos q ue aq uest ens ofe-
reix són fin its encara q ue alguns d'ells es
vagin regenerant (això sí, a un ritme infe-
rior al q ue la humanitat els consumeix).
No fa falta ser cap geni per adonar-se'n
q ue aq uest tren descarri larà en q ualq ue
moment; tot i així, pareix q ue encara no
som conscients de l' impacte del nostre
mode de vida al planeta.

La Terra no pot suportar el nostre consum
Des de fa uns anys, per mesurar l' impacte
de l'activitat humana a la Terra, s'han
desenvolupat diversos indicadors centrats
en determinar la sostenibilitat d'aq uesta.
Un d'ells és la petjada ecològica, q ue ex-
pressa la superfície de terreny necessària
per sostenir un determinat mode de vida.
Aq uest indicador considera tant l'àrea físi-
ca necessària per produir els recursos
materials i l 'energia per proveir a una po-
blació defin ida (cultius, pastures pels ani-
mals, boscos, mar productiu i superfície
urbanitzada), com l'àrea per absorbir els
residus q ue aq uesta genera (boscos q ue
absorbeixin el CO2).

La Global Footprint Network va calcular
q ue el 2007 l'àrea mitjana de superfície
q ue necessita un humà per a mantenir el
seu mode de vida és de 2,7 hectàrees
anuals. Per contra, la biocapacitat del pla-
neta, és a dir, l 'àrea q ue el planeta pot
oferir eq uitativament a cada persona per
abastir-la, és de 1 ,8 hectàrees anuals. Si
enfrontem ambdues dades tenim, per
tant, un dèficit ecològic mundial d'un
51 %. O, explicat d'una altra manera, ne-
cessitaríem mig planeta Terra més per sa-
tisfer el consum actual de l'espècie
humana [1 ].

És fàcil imaginar q ue no tots els pobles
del món tenen la mateixa responsabilitat
en la insostenibilitat ecològica planetària:
els països q ue més recursos consumeixen
i més residus produeixen són les princi-
pals potències capitalistes del Nord. Al
Sud no hi ha dèficit; fins i tot produeixen
reserves, com la majoria de països d'Amè-
rica Llatina.

Pel q ue fa a l'Estat espanyol, el dèficit
ecològic l'any 2005 ascendia a q uasi 4
hectàrees (Ha) per habitant (hab), amb
una petjada ecològica de 6,4 Ha/hab front

una biocapacitat de 2,4 Ha/hab. És a dir,
es necessitarien q uasi tres espanyes per
ser ecològicament sostenibles [2].

Respecte a les nostres I lles, segons la
tesi doctoral Geografies del capitalisme
Balear d'Ivan Murray Mas, obtenim q ue al
2004 la petjada ecològica balear era de 8'2
Ha/hab i la biocapacitat de 1 ,5 Ha/hab, la
q ual suposaria un dèficit ecològic de 6,7
Ha/hab. Emperò Murray, donada la peculi-
aritat geogràfica de les I lles, discerneix
entre la superfície terrestre i la marina a
l'hora de q uantificar el dèficit ecològic
(q uasi el 80% de la biocapacitat balear és
marina, en canvi tant a l'Estat espanyol
com a la UE i al món aq uest percentatge
correspon a la superfície terrestre) i arriba
a la conclusió q ue necessitaríem 1 4 ar-
xipèlags més per abastir el nostre mode
de vida [3].

El turisme dispara el dèficit ecològic
El turisme, la indústria sense fums com
agrada dir a l'empresariat turístic, és una
de les més nocives i insostenibles del pla-
neta. De fet, l ' informe Análisis de la huella
ecológica en España publicat l'any 2008
pel poc sospitós Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino del Govern
espanyol de llavors, situava l'hostaleria,
directament lligada al turisme, com la ter-
cera activitat q ue més agreuja la petjada
ecològica de l'Estat. A més, les dues acti-
vitats q ue la superen també tenen una
forta relació amb el turisme: la construc-
ció (necessària per crear les infraestructu-
res turístiq ues, com hotels i complexos
residencials) i els serveis de producció i
distribució d'electricitat. [2]

Si tornem al càlcul de la petjada ecològi-
ca de les Balears de Murray, el q ual inclou
la càrrega de la indústria turística, podem
esbrinar q uin percentatge és responsabili-
tat del turisme. Tenint en compte el nom-
bre de turistes q ue visitaren l' i l la el 2004,
el nombre d'estades q ue sumaren i assu-

mint q ue el consum d'un turista és eq ui-
valent al d'un resident, s'obté q ue, dels 1 5
arxipèlags necessaris per ser ecològica-
ment sostenibles, 4 d'ells es destinarien a
abastir la població flotant turista. És a dir:
una q uarta part de la petjada ecològica de
les Balears és responsabilitat directa del
turisme [3].

Sense petroli no tindríeu negoci, cínics!
Un turista q ue vulgui venir a les I lles ne-
cessita cremar petroli , sí o sí. El 2004, any
del q ue es disposen dades de la petjada
ecològica balear, el 95% dels turistes va-
ren triar el transport aeri per desplaçar-se
[4]. Aq uest tipus de desplaçament com-
porta q ue, en paraules del propi Murray,
els turistes arribin a les Balears amb un
bidó de q uerosè davall del braç (uns 45 li-
tres). Per tant, el petroli és imprescindible
per mantenir el negoci turístic, per molt
q ue els hotelers balears ens vulguin fer
creure q ue estan en contra de les pros-
peccions petrolieres.

La major part de la petjada ecològica de
les Balears, un 75%, és deguda al consum
energètic. D'aq uesta porció un 29% és res-
ponsabilitat del transport aeri; és a dir, el
21 ,5% del total de la petjada ecològica ba-
lear és degut als desplaçaments en avi-
ons. El càlcul de Murray per esbrinar la
petjada ecològica turística és molt prudent
ja q ue reparteix eq uitativament la petjada
ecològica energètica entre els residents i
els turistes. Si se' ls imputés a ells la pet-
jada del transport aeri de passatgers, la
seva petjada ecològica pràcticament es
duplicaria, suposant q uasi la meitat del
total de la petjada balear [3].

Aturem el tren: ni turisme ni capitalisme
Després d'haver exposat el dèficit ecològic
q ue genera el nostre mode de vida, resul-
ta utòpic parlar de turisme sostenible
emmarcat dins una societat capitalista
q ue ja de per sí és insostenible ecològica-
ment. Més encara q uan el turisme resulta
ser una de les activitats més malbarata-
dores -i hedonistes- de la humanitat. Do-
nat q ue la principal premissa del
capitalisme és augmentar els guanys per
obtenir el màxim benefici, és a dir, créixer
costi el q ue costi, no es pot plantejar un
capitalisme sostenible. Així, si volem pre-
servar el nostre planeta, ens haurem de
desfer d'aq uest sistema destructiu.

A les I lles, l 'oposició parlamentària d'es-
q uerres i verda respecte al turisme és in-
sultant, ja q ue prediq uen q ue aq uest pot
ser sostenible, una autèntica bajanada.
Mentrestant, els grans capitalistes balears
i els nostres governants segueixen cecs
davant de la insostenibilitat del nostre
model econòmic, segurament enlluernats
pel negoci q ue els suposa el monocultiu
turístic per a les seves butxaq ues. Ells són
q ui porten les màq uines d'aq uest tren de
vida al crit de “¡Traed madera! ¡Traed ma-
dera!” mentre espolien i tuden els recur-
sos del vehicle en el q ue totes viatgem: el
nostre planeta. A nosaltres ens toca sa-
botejar la locomotora abans q ue ens ho
cremin tot.

Notes:
[1 ] Global Footprint Network – Footprint

for Nations: http://www.footprint-
network.org/en/index.php/GFN/page/foot-
print_for_nations/

[2] Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino – Análisis de la huella
ecológica de España: http://www.footprint-
network.org/images/uploads/Hue-
lla%20ecologica%20de%20Espana.pdf

[3] Murray, Mas – Geografies del capita-
lisme Balear - http://hdl.hand-
le.net/1 0803/1 04203

[4] Conselleria de Turisme de les Illes Ba-
lears – El turisme a les Illes Balears 2004:
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivo-
pub.do?ctrl=MCRST865ZI79249&id=79249

Gaspar Alomar Trias

Amb 1 5 arxipèlags seríem ecològicament sostenibles. . . si l'empresariat turístic no hi fiqués més mà!

Actualment, per ser
ecològicament sostenibles
necessitaríem els recursos
de 15 arxipèlags com el
nostre; 4 es destinarien al
turisme i 3 al transport aeri

És utòpic xerrar de turisme
sostenible dins un sistema
ecològicament insostenible

L'aeroport de Son Sant Joan, clau pel turisme, rep prop del 95% dels turistes que visiten Mallorca.

El turisme agreuja la insostenibilitat ecològica
del sistema capitalista
La indústria sense fums és responsable de, com a mínim, la quarta part de la petjada ecològica de les I lles.
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Les lluites en defensa del territori han es-
tat sempre presents en la societat mallor-
q uina. La insularitat dóna un sentiment
de vinculació i pertinença al territori q ue
no existeix en el continent, però tot i així,
els atacs al territori s' intensifiq uen i les
batalles es perden una darrera l'altra. El
desenvolupament capitalista arrasa cada
any un poc més del territori mallorq uí per
posar-lo al servei dels grans circuits
d'acumulació de capital. En particular, per
introduir-lo dins el circuit turístic, q ue
vertebra la pràctica totalitat de la econo-
mia mallorq uina.

Tot i els llargs an ys de lluites ecologis-
tes des dels an ys 70s, el discurs i les
pràctiq ues en defen sa del territori , l lun y
de radicalitzar-se i torn ar-se efectives,
h an an at con vergin t cap a un a in stitucio-
n alització q ue els h a llevat força real de
tran sform ació social. Tal i com h a succeït
a tota Europa, els m ovim en ts poten ts
dels 70s h an an at don at lloc a partits
verds in ofen sius i gran s associacion s pro-
teccion istes q ue fan un a lluita ciutadan is-
ta, sectorial i des de can als
essen cialm en t in stitucion als, q ue n o po-
sen en q üestió el desen volupism e; n i tan
sols el capitalism e. Des d'aq uí, poc poden
can viar el rum b de la m assacre territorial,
m és en llà de petites fren ades pun tuals al
ritm e urban itzador o al desen volupam en t
d' in fraestructures. S'h an an at con vertin t,
poc a poc, en cogestors del desastre. Tot
i així, se' ls h i h a de recon èixer la capaci-
tat de gen erar con flictes q ue in teressen i
m obilitzen tran sversalm en t a tota la soci-
etat, cosa de la q ual podem presum ir poc
des dels cercles an arq uistes, o des dels
sectors an ticapitalistes. Les lluites en de-
fen sa del territori , d' in terès gen eral, són
un espai on h auríem d'acon seguir in cidir,
am b discursos i pràctiq ues realm en t
com batives.

És estran y sen tir xerrar a M allorca, n i
en tre els m ovim en ts socials an arq uistes,
d'un a crítica an ti in dustrial o an tidesen vo-
lupista [1 ], potser el pen sam en t con tem-
poran i en defen sa del territori am b un a
perspectiva m és in tegral. És per això q ue
en aq uest article, em proposo don ar un es
breus pin zellades sobre an tidesen volu-
pism e, esperan t q ue pugui servir com
un a prim era lectura a q ui vulgui profun-
ditzar en un pen sam en t com plex q ue vol
ser llegit am b calm a i dedicació. Pen sa-
m en t q ue crec q ue és úti l per a realitzar
un a crítica al desen volupism e, la ideolo-
gia del desen volupam en t i del progrés, i
en con cret al turism e, la cara m és crua
q ue m ostra aq uest a M allorca [2].

Prim er de tot, aclarir q ue aq uí per terri-
tori , tal i com s'en tén des d'un a perspec-
tiva an tidesen volupista, en ten em n o
n om és la terra, el sòl o el paisatge; sin ó
la seva h istòria, la seva cultura, la seva
gen t, les seves estructures socials.
Aq uest és el pun t de partida de q ualsevol
possibi l itat autèn tica de fer un a lluita ra-
dical en defen sa del territori . La crítica
an tidesen volupista con sidera q ue les llui-

tes en defen sa del territori des d'aq uest
pun t de vista, poden esdeven ir espais de
con strucció d'un am bien t socialm en t crític
i con tra el sistem a de dom in ació, és a dir:
con tra el bin om i form at per estat-capital.

Essen cialm en t, el pen sam en t an ti in dus-
trial parteix de l'an àlisi següen t: com ex-
plica M iq uel Am orós [3], la societat
desen volupista produeix in dividus aïllats i
n eurotitzats; vides depen den ts del treball
assalariat, adm in istrades per la burocrà-
cia, regulades pel con sum i en registrades
per diferen ts dispositius tecn ològics. A la
vegada, la societat desen volupista con di-
cion a de m an era totalitària el territori ,
forçan t-lo a orbitar al voltan t de les
con urbacion s i con dem n an t-lo a ser fago-
citat per elles, duen t el territori , en el
sen tit am pli q ue m en cion ava m és am un t,
a la seva destrucció: am bien tal, social,
cultural i política. En aq uest con text,
podríem dir q ue l'èxit m és gran de la so-
cietat in dustrial h a estat acabar am b les
com un itats i in dividualitzar allò social
fin s a un n ivell d'atom ització m alaltissa.
Am b la h iperespecialització del treball, la
m ercan ti l ització i la tecn ificació s'h a po-
gut acabar am b les estructures socials
m és igualitàries del m ón prein dustrial, el
suport m utu en tre veïn ats, els con eixe-
m en ts i els sabers tradicion als. I sobretot,
s'h a acon seguit q ue l' in dividu in dustrial,
desarrelat, perdi tota vin culació am b el
territori i per tan t l ' in terès en preservar-
lo. L' in dividu con tem poran i és l' in dividu
m en ys autòn om (“m és in úti l”) q ue h a
con egut la h um an itat en term es de capa-
citats per dur un a vida in tegral, o de vin-
culació al seu m edi n atural. En
con seq üèn cia, està poc disposat a la seva
em an cipació.

La crítica an tidesen volupista, tam bé
parteix de la con statació q ue avan cem
cap a un a triple crisi [4]: (i) en ergètica, on
el zen it de la producció de petroli , reco-
n eguda ja per l'Agèn cia I n tern acion al de
l'En ergia [5], en s situa en un a n ova època
de recursos fòssi ls escassos i a preus
desorbitats, un escen ari in capaç de sos-
ten ir el creixem en t econ òm ic q ue n eces-
sita el capitalism e global con tem poran i;
(i i) ecològica, can vi clim àtic, dism in ució
de la biodiversitat; i fin alm en t (i i i) social i
política, en el sen tit de crisi de legitim itat
de la dem ocràcia represen tativa i de l'Es-
tat liberal q ue h a protagon itzat el cicle
desen volupista del q ual estem sortin t.
Aq uesta triple crisi global, de la q ual
n om és estem veien t els seu com en ça-
m en t, farà m oure les correlacion s de for-

ces sorgides del pacte social en carn at en
les societats del ben estar, radicalitzan t
políticam en t la societat. El con flicte social
està assegurat. De fet, ja l 'estem vivin t.
Con form e el desastre avan ci a m és, les
gran s ciutats en traran en crisi i el cam p
in evitablem en t es repoblarà.

La tesi prin cipal del pen sam en t an ti-
desen volupista és q ue cap dels proble-
m es de destrucció del territori podran
solucion ar-se en el m arc de l'Estat-Capi-
tal, n i dels seus agen ts socials i in stituci-
on s (in closos partits i sin dicats). És
n ecessari un can vi radical i global, i
l 'an tidesen volupism e vol col· laborar a do-
n ar les bases teòriq ues per a un can vi
d'arrel en les lluites en defen sa del terri-
tori , on l'acció directa i el sabotatge si-
guin con siderades de n ou legítim es ein es
d'autodefen sa davan t els atacs depreda-
dors con tra el territori . És a dir, en defen-
sa d'un territori q ue tam bé som
n osaltres: les n ostres vides, la n ostra ter-
ra, les n ostres relacion s socials, la n ostra
cultura, la n ostra h istòria. L'organ ització
de les lluites s'h auria d'articular m it-
jan çan t assem blees autòn om es i descen-
tralitzades, am b la in teracció am b
altern atives i projectes de ruralitat an tica-
pitalista. Algun s d'ells bé podrien esdeve-
n ir paulatin am en t cen tres socials rurals i
espais d'autoapren en tage, on poder recu-
perar relacion s socials m és h oritzon tals i
com un itàries, així com sabers perduts.

Cap a on avan çarà la tran sform ació soci-

al de les societats tecn ificades actuals, si
cap a un escen ari m és autoritari o cap a
un a societat m és descen tralitzada i
h arm òn ica am b el territori , depen drà de
lo h àbils q ue siguem en con struir un a
in teracció política fructífera en tre les co-
m un itats altern atives rurals (bàsicam en t,
en cara per con struir) i les resistèn cies
urban es, din s aq uest con text de crisi
perm an en t del capitalism e en q ue estem
im m erses. Recuperan t de n ou a M iq uel
Am orós, “h aurem d'esperar al subjecte
col· lectiu en gen drat per la devastació” i
pels cicles de lluites q ue vin dran . Però tot
sem bla in dicar q ue en les lluites en de-
fen sa del territori , es on aviat en s juga-
rem les batalles decisives.

Notes:
[1 ] En aquest article optarem per traduir

com “antidesenvolupista” el concepte
“antidesarrollista”.

[2] Poden trobar-se molts articles sobre
antidesenvolupisme a les revistes Raíces,
Cul de Sac i Argelaga. En concret, per a a
qui vulgui profunditzar en la part més
teòrica i conceptual de la crítica antiin-
dustrial, així com en el seu desenvolupa-
ment històric, recomano l'article de Javier
Rodríguez Hidalgo La crítica antiindustrial
y su futuro (Ekintza Zuzena nº33, 2006).
Els fonaments d'aquesta crítica segons
l'autor serien: (i) un rebuig rotund de la
idea de progrès, (ii) un judici crític res-
pecte a què ha suposat la modernitat,
(iii) qüestionament absolut de les possi-
bilitats alliberadores de la tecnologia,
(iv), crítica a la idea de neutralitat de la
tècnica, (v) constatació que un desastre
ecològic i humà ja està en marxa.

[3] Miquel Amorós, Urbi et Orbi. Princi-
pios de antidesarrollismo, Raíces nº1
(201 0).

[4] Florent Marcellesi, ¿Más allá del Es-
tado?, Ecología Política nº45 (201 3).

[5] Antonio Turiel: blog molt complet so-
bre el zenit del petroli: http://cras-
hoil.blogspot.com.es

Lluites en defensa del territori:
la crítica antidesenvolupista o antiindustrial

Des d'una perspectiva
antidesenvolupista,

entenem per territori no
només la terra, el sòl o el
paisatge; sinó la seva

història, la seva cultura,
la seva gent, les seves
estructures socials

Xavi Castelló

Màquines calcinades després d'una acció directa contra l'empresa Hellas Gold, en la seva
explotació minera d'or a cel obert. Halkidiki (Grècia, febrer 201 3).

L'organització de les
lluites s'hauria d'articular
mitjançant assemblees

autònomes i
descentralitzades, amb la
interacció amb alternatives

i projectes de ruralitat
anticapitalista

Breu introducció a la crítica contra la ideologia del desenvolupament i del progrés.
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D'ençà q ue el turisme marcà l' i l la com a
preferent en el seu mapa, no hi ha hagut
mai un moviment o fins i tot una veu q ue
s'h i hagi mostrat en contra. Les diferents
mobilitzacions per aturar projectes rela-
cionats amb aq uest fenomen, com urba-
nitzacions, autopistes, ports esportius o
camps de golf sempre han intentat donar
una alternativa més o manco factible i to-
lerable al sistema. No hi ha hagut visions
integrals q ue a més de q üestionar tal o
q ual projecte també ho facin amb tot allò
pertanyent a la indústria turística. Un
plantejament agosarat i radical q ue ben
segur ningú aprovarà, perq uè la majoria,
com bé va expressar Antoni Gomila a Aco-
rar, sense pensar-s'ho diria “Idò, d'on
menjarem?” L'altre, la minoria crítica però
q ue accepta gran part d'aq uest model, se-
gurament deu pensar q ue aq uestes pos-
tures són impossibles i q ue l'alternativa
és cercar un turisme sostenible, q ue és el
mateix q ue apostar per un Sistema soste-
nible.

La contarella q ue sempre ens han contat
q ue gràcies al turisme vàrem començar a
menjar i a fer passes per entrar dins el
selecte club de les anomenades societats
avançades és la gran mentida q ue tot-
hom, tant a dreta com a esq uerra, s'ha
cregut. Si els mallorq uins abans del turis-
me només menjàvem roïssos, devia ser
per q ualq ue cosa, no? La gent no era po-
bra per naturalesa, ho era perq uè els
grans cacics locals sempre varen intentar
salvaguardar el seu ordre, la seva Mallor-
ca, encara q ue fos a sang i foc, com va
passar amb el cop d'estat de 1 936 i la
posterior dictadura. Llavors també hi ha
hagut una política interessada a menys-
prear i rebutjar la societat rural, apuntant
q ue la seva economia era de subsistència
i la seva cultura i els seus costums ar-
caics, q uan són moltes les coses vàlides
q ue ha generat, com l'aprofitament dels
recursos disponibles i tots els sabers so-
bre la gestió sostenible agrícola i forestal.
Aq uesta estratègia(1 ), juntament amb
l'extraordinari desenvolupament de la tec-
nologia, ha provocat q ue la societat de
consum i el turisme com a principal motor
econòmic de l' i l la siguin els grans consen-
sos d'aq uesta societat. Un fet q ue ens ha
ajudat a renegar del nostre passat més
immediat i a rebre amb els braços oberts
tot el q ue faci olor de doblers.

Tenint en compte tot això i a la vista de
l'actual realitat mallorq uina, infectada de
corrupció, caciq uisme i desigualtats so-
cials, amb una classe dirigent q ue ja fa
estona q ue va posar en venda el nostre
territori, posicionar-se de manera clara
contra aq uest model és la millor manera
de deixar una herència digna a les gene-
racions futures.

Així, les coses, si es planteja la lluita a la
indústria turística, també per extensió
s'ha de plantejar contra les causes i con-
dicionants q ue l'han generada, q ue a gran
trets és el sistema capitalista, i de forma
concreta la indústria de l'oci i el consum,

la terciarització de l'economia i el desen-
volupament del transport aeri. D'aq uesta
manera l'alternativa q ue podem donar a
la societat q ue comença a obrir els ulls
davant aq uesta espoliació, no pot ser una
altra q ue una revolució social integral q ue
capgiri l 'actual situació i q ue ens encamini
cap a societat justes, en harmonia amb el
seu medi ambient, on la sobirania sigui
vertaderament exercida pel poble de ma-
nera assembleària i federal, de baix a dalt
i de l'exterior al centre; on el sentit de la
vida sigui q uelcom més q ue treballar per
a fites tan banals i infanti ls com posseir
molts d'objectes o per empreses tan de-
sastroses per a la humanitat com l'assoli-
ment de poder i riq ueses; on el fet de
viatjar estigui motivat per un afany de
conèixer altres cultures i paisatges, en
peu d'igualtat, de tu a tu i de manera
recíproca, cosa q ue només es podrà acon-
seguir q uan el món navegui dins un mar
d'igualtat i germanor entre els diferents
pobles q ue l'habiten.

Però ja q ue l'esmentat a hores d'ara té
més a veure amb la fantasia q ue amb la
realitat, hem de començar a construir l'al-
ternativa des d'ara, passa a passa i fita a
fita. Així, si en un futur volem q ue el tu-

risme deixi de ser una de les indústries
més rendibles i amb més projecció del
món, el primer q ue hem de fer com a in-
dividus és no participar d'aq uest entramat
i limitar els nostres viatges en avió. Pel
q ue sabem, fer turisme no és un dret i no
es pot fer de cap de les maneres universal
per raons lògiq ues (és sostenible i racio-
nal q ue 6.000 milions de persones facin el
guiri?) Llavors, centrant-nos a ca nostra, la
lluita per sortir del jou turístic ha de ser
intolerable pel q ue fa a l'obra nova i a les
reformes destinades en aq uest fenomen.
Segons l' Institut Nacional d'Estadística a
Balears hi ha 71 .255 cases buides (diari
Última Hora, 1 8/04/201 3) i l 'any 201 1 eren
85.71 7 les segones residències q ue es va-
ren constatar, a les q uals s'h i ha de su-
mar l' immens parc immobiliari destinat al
turisme residencial, q ue segons el presi-
dent de l'Associació de Turisme Residen-
cial, Joan Estarellas, s'acosta al milió
d'apartaments (1 0/08/201 3 Mallorcadia-
rio.com). La cosa és senzilla, a més oferta
més possibles demandants, a menys ofer-
ta més possibilitats de reduir el número
de visites. Aq uesta lluita, però, haurà de
comptar amb la complicitat dels polítics
q ue es consideren d'esq uerres, q ue són
els q ui poden imposar moratòries i ordres
de demolició. Això no obstant, aq uests
per primera vegada en democràcia hauran
de mostrar-se valents per desafiar els po-
ders fàctics, cosa q ue només podrà suc-
ceir amb un moviment popular gran, fort,
organitzat i amb una agenda pròpia, q ue
sigui el q ui exerceixi la pressió al carrer.
També, si volem q ue venguin menys tu-
ristes forçosament haurem d'organitzar
grans campanyes de conscienciació entre
els possibles visitants, tant aq uí com als
seus països.

Per altra banda, per sortir de la de-
pendència econòmica del turisme a la
q ual ens han abocat, necessàriament hem
de crear una alternativa en concordança
amb el nostre objectiu d'assolir una so-
cietat sobirana, igualitària i sostenible.
Així, haurem de construir una economia
cooperativista i col· lectivista enfocada al
consum propi q ue tengui com a principals
sectors l'agricultura ecològica i la indústria
i l 'artesania local. Una difíci l empresa q ue
des de ja s'està començant a sembrar
amb diferents in iciatives com les coope-
ratives de producció i consum ecològiq ues
o mitjançant projectes com l'Ecoxarxa. Al
respecte però, cal constatar q ue aq uestes
lloables in iciatives encara són molt febles
i majoritàriament no són vistes per la po-
blació (si les coneix, q ue és una minoria)
com una alternativa sistèmica, sinó com
un altre vessant de la societat de consum
com pot ser per exemple l'oci alternatiu
(música, concerts, kafetes, etc.), fet q ue
només es podrà capgirar q uan aq uests
projectes representin veritablement una
contraeconomia i estiguin en consonància
amb una imprescindible lluita política ba-
sada amb l'acció directa contra la plu-
tocràcia actual, local i global, ja q ue en un
món tan connectat com l'actual, és la q ui
dirigeix les regnes del destí de tots nosal-
tres. Així les coses, el primer q ue fa falta
és gent, persones amb el cap damunt les
espatlles q ue s'organitzin, q ue amb
constància i bona lletra creïn un movi-
ment fort i estructurat, de mires àmplies i
de llarga durada, el q ual pugui convèncer
a gran part de la població i de la gent q ue
ens visita del suïcidi col· lectiu als q uals
ens encamina el capitalisme.

Arribats en aquest punt de
dependència del turisme
i en conseqüència dels
touroperadors, hotelers,
promotors immobiliaris
i demés especuladors,

l'opció és dir no al turisme
i no al capitalisme

Ni mitges tintes ni terme mig
Sense alternatives reformistes. Una cosa va amb l'altra.

Antoni Pallicer Mateu

La ruptura amb el concepte vital actual és la primera passa a donar per transformar la present situació.
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Benvolgut senyor Martínez, primer de tot
agrair-li la seva disposició a participar en
aquesta entrevista. És tot un plaer per a
nosaltres parlar amb una persona que sap
conjugar a la perfecció un ofici amb tanta
tradició en aquesta illa com és el d'arqui-
tecte amb la direcció de la conselleria
més innovadora i experimental.

El plaer és meu. La veritat és q ue és ben
difíci l mesclar ous amb caragols, però els
servidors de la ciutadania estam per això,
per fer creure a tothom q ue la Mare de
Déu és Joana.

Anem per feines... Tan bé ens anirà als
mallorquins la Llei Turística, coneguda
com a Llei Delgado, que el GOB qualifica
de llei a la carta dels interessos turístics?

Don Carlos Delgado Truyols l'any passat
ja ho va deixar clar, amb aq uesta llei
crearem ocupació sense emprar camions
formigonera. I sí, el GOB té raó. Una llei
turística ha de beneficiar als seus interes-
sats. A q ui sinó?

Però senyor conseller, no trobau que Ma-
llorca camina cap al col·lapse amb aquest
model només basat en el constant aug-
ment de la pressió humana i urbanística
relacionada amb el turisme?

Meam, meam... vosaltres on voleu anar,
endavant o enrere? Mirau, q uan una loco-
motora es posa en marxa i té més vies de
tren q ue el Transiberià, no hi ha q ui l'atu-
ri . No ho enteneu? No ens va bé així? Què
voleu, tornar a espigolar i a pellucar per
les nostres finq ues?

Precisament en els anys que hem rebut
més turistes, l'atur està en xifres escan-
daloses i la gent que treballa en el sector
turístic es troba en pitjors condicions la-
borals. Així que això no acaba de ser el
paradís.

Això és culpa de la crisi . Coses del mer-
cat.

Voldreu dir coses de qui mana...
El mercat no el dirigeix ningú, és lliure.

Només una mà invisible el guia.

Això senyor Martínez es diu fe en el Siste-
ma i res més. Si llegiu aquest monogràfic,
veureu qui hi ha darrere de les lleis que
regulen la mà invisible.

Jo no llegiré mai aq uest pamflet q ue en-
sum és anti-sistema i per la q ual cosa
violent.

Jo som liberal, partidari de posar les
menys traves possibles al mercat. Així i
tot, entenc q ue hi ha d'haver una regula-
ció, la q ual ha de ser adoptada pel Go-
vern, q ue en democràcia és el legítim
representant de la voluntat popular ex-
pressada en les urnes.

Retòrica. Com vos agrada... Però bé, com
que veim que amb aquest tema ens enro-
carem li demanaré sobre altres qüestions
com les negociacions sobre el nou conve-
ni d'hostaleria que ara mateix estan duent
a terme la patronal i els sindicats. Vos pa-
reix que aquest pic els sindicats duran a

terme la seva amenaça de mobilitzacions
o fins i tot de convocar una vaga?

Què? No em faci riure... Mirau, aq uest
pic sí q ue em deixaré de retòrica i ronda-
lles i vos parlaré clar: tot és comèdia. La
mateixa de cada any. Els sindicats no te-
nen els “dallons” ni la força (ni aq uesta
és la seva funció en democràcia, sinó la
contrària: domesticar la classe treballado-
ra) per convocar cap manifestació. Que no
veis q ui tenen al davant? La patronal ho-
telera més poderosa d'Espanya i un Go-
vern q ue sempre vetllarà pels seus
interessos.

Així ens agrada, clars i concisos. Ara
anam...

Canviant de tema. Hem sabut que vostè
va ser un dels redactors del projecte de la
brutal urbanització Park Hyat Mallorca que
ara mateix està destruint una de les po-
ques muntanyes de Canyamel que encara
no havia estat tacada pel ciment. No tro-
bau que és una bestialitat el nivell d'ocu-

pació de territori i de consum de recursos
que generarà?

Com q ue ja he mostrat les cartes, tor-
naré a ser franc: nosaltres no tenim sen-
sibilitat medi ambiental. Allà on vostès
veuen una bella muntanya, nosaltres veim
la bruta fora vila o un lloc per especular. I
si està aprop de la mar, un possible espai
per edificar urbanitzacions (llegiu generar
grans beneficis crematístics per a nosal-
tres). Així de clar. I pel q ue fa a l'esgota-
ment dels recursos, en bon mallorq uí
(com el q ue recomana la fundació Jaume
I I I ) vos diré q ue: Ja ho veurem! Que no
veis q uè bé q ue ens ha anat aq uest sis-
tema? Nosaltres cada vegada més rics i
poderosos, mentre q ue vosaltres més po-
bres i dominats.

Per cert, teniu intenció d'arribar a acords
tan beneficiosos pels hotelers i que priva-
titzen sense cap contrapartida l'espai pú-
blic com el cas del Calvià Beach Resort de
Melià Hotels?

Mirau, això és el q ue cercam. Recursos,
recursos públics a preu de patatò i gestió
privada amb grans beneficis. Aq uest és
l´únic camí per sortir de la crisi . Els em-
prenedors, els creadors de riq uesa han de
tenir totes les facilitats per invertir, per
crear llocs de feina.

I ja com a darrera qüestió. Quina és la
vostra postura davant les intencions del
Govern de Madrid de donar el vistiplau a
les prospeccions petrolíferes en les nos-
tres aigües?

Quina vos pareix q ue és? Ni sí, n i no. Per
una banda, com a representant d'un sec-
tor tan depenent de l'or negre no puc es-
tar més d'acord q ue es tregui petroli d'on
sigui i costi el q ue costi. I per l'altra, em
crea una gran preocupació q ue aq uesta
perillosa activitat pugui provocar un tall a
la nostra lín ia ascendent de negoci turís-
tic. Així les coses, i triar per triar, jo apos-
taria per deixar les nostres aigües (les
nostres postals turístiq ues) així com estan
i posar el punt de mira de l'extracció de
petroli en q ualq ue país del Tercer Món,
q ue allà ja estan avesats als desastres i a
l'espoli .

“Una llei turística ha de beneficiar
als seus interessats. A qui sinó?”
Entrevistam l'actual conseller de turisme Jaime Martínez.

La banda Bonnot

Jaime Martínez Llabrés és arq uitecte i especialista en Dret Urbanístic, o sigui en dret a
destrossar. Des de 1 997 fins al maig de 201 1 ha exercit d'arq uitecte executant projec-
tes urbanístics de tota casta. Entre 1 999 i 2004 va exercir d'arq uitecte al Servei Tècnic
de la Conselleria de Turisme del primer Pacte de Progrés. Des del 2004 fins al 2007 va
ser director adjunt a la Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calvià, conegut
arreu per la seva harmoniosa i racional activitat turística, i des del 2007 fins al 201 1 ,
Director d'Ordenació del Territori d'aq uest Ajuntament tan auster. Del juny del 201 1
fins al 27 de desembre del 201 3 ha estat el responsable de la Direcció General de Tu-
risme de la Conselleria de Turisme i Esports dirigida per l'enyorat sanador de cérvols,
Carlos Delgado Truyols. Després de la dimissió d'aq uest home a un nas aferrat, Martí-

nez és l'actual conseller del buc insígnia de l'economia mallorq uina.
M artín ez Llabrés va ser un dels redactors del Park H yat de Can yam el, actualm en t

territori en destrucció total, am b la in ten ció d'ocupar un es 7 h ectàrees i cen ten ars de
precaris i precàries. Quan va ser n om en at Director Gen eral de Turism e va ren un ciar a
seguir treballan t din s aq uest projecte de m an era oficial. Però com a bon pepero va
actuar en B.

El Projecte de Can yam el va rebre del Govern la Declaració d' I n terès Auton òm ic Guai
del Paraguai, q ue com porta reduir el tem ps de tram itació n orm al a la m eitat, n o fos
cosa q ue els petrodòlars de l'avan çada dem ocràcia q ue govern a Qatar an essin als
pacífics yih adistes q ue com baten a Síria o al Futbol Club Sobiran ista Barcelon a.
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