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El Foment i el turisme sostenible  

SEBASTIÀ VERD El president del Foment de Turisme, Álvaro Middelmann, volia atorgar al GOB 
la medalla d´Or de l´entitat juntament amb qui fora el conseller de Medi Ambient la passada 
legislatura. Però no ho aconseguí. Evidentment no per causa de Jaume Font, sobre qui cap dels 
presents semblava tenir-hi dubtes, però sí sobre l´organització ecologista a la qual, alguns, 
acusaren d´anar contra el turisme i, per tant, de no merèixer el guardó. Una pena, perquè -
ateses les circumstàncies que envolten el Foment- l´elecció del tàndem Font-GOB era tot un 
encert. Malgrat les seves enormes discrepàncies, l´ex conseller i els ecologistes tenen un 
objectiu comú: fer possible un turisme sostenible. El GOB, evidentment, des d´una posició prou 
més radical i el polític popular tractant de fer d´home bo entre els interessos urbanístics i els 
conservacionistes. La intenció era trobar un punt d´encontre, a l´estil de quan el jurat dels 
Nobel ha concedit el premi de la Pau a antics enemics. Però no va ser possible. Una pena. 
Una pena perquè el GOB té, objectivament, mèrits més que sobrats per rebre el reconeixement 
públic del sector turístic o, més concretament, de tota la societat mallorquina per la defensa 
que ha fet del territori. Avui, quan lobbys empresarials tan poderosos com Exceltur, defensen 
limitar l´urbanisme i evitar que l´anomenat turisme residencial acabí amb la gallina dels ous 
d´or negar una patena d´aquest metall als protagonistes principal de la defensa del paisatge 
mallorquí és, si més no, un contrasentit. Cert que des del GOB s´han posat traves a importants 
negocis urbanístics i que s´ha denunciat la massificació turística com a contraproduent per al 
futur del sector i que això haurà fet mal a alguns, però? mai no es podrà dir que han anat 
contra els interessos turístics.  
 
El problema és, justament, aquest. Separar allò que són purs interessos privats, o de grup, de 
l´interès general. Queda molt clar a la carta de les Nacions Unides sobre turisme sostenible, on 
es reconeix que el turisme" és una activitat ambivalent que al costat de grans avantatges 
econòmics contribueix a la degradació mediambiental i a la pèrdua de la identitat local". Hi ha -
en els darrers temps, molts hotelers n´han estat víctimes d´aquesta confusió- qui confon els 
interessos econòmics immediats amb els valors turístic que han d´aportar estabilitat i garanties 
de prosperitat futura. El gran repte es trobar el camí d´enmig, el que fa possible compatibilitzar 
valor i interessos. I això era el que Middelmann pretenia escenificar en la pròxima festa del 
Foment.  
 
Tot els mèrits no es poden atribuir a una sola organització, però és evident que sense el GOB el 
paisatge de Mallorca seria avui molt diferent. I això és un mèrit indiscutible, un deute que el 
sector turístic té amb l´ecologisme perquè ha preservat la naturalesa i, per tant, el capital més 
important del sector. Un capital que s´ha de saber posar en valor segons les necessitats de 
desenvolupament reals i no segons la voluntat dels especuladors de torn. Aquesta és la 
diferència, per exemple, entre es Trenc i sa Dragonera -dos dels triomfs ecologistes més 
destacats de les darreres dècades- i la derrota mediambiental, i a la llarga turística, que 
representen les malifetes urbanístiques d´Andratx.  
 
El GOB es mereixia aquesta medalla, i moltes més. Pot ser també Font que, de rebot, s´ha 
quedat sense premi. A la passada legislatura la conselleria de Medi Ambient proposà i aconseguí 
la declaració de la Serra de Tramuntana com a paratge natural. Els ecologistes ho consideraren 
insuficient, sobretot perquè deixava a fora gran part dels termes de Calvià i Andratx, però era 
una passa endavant que no condicionava, ens tot el contrari hi podia obrir camí, una futura 
declaració com a parc natural, quan tota la societat estigui convençuda dels avantatges de la 
protecció per corregir el rumb turístic. La qüestió, però, és que alguns -alguns dels que 
boicotejaren el GOB a la junta del Foment i uns quants poderosos hotelers i urbanitzadors més- 
tenen un sentit patrimonial i exclusiu d´allò que de veres interessa a la societat. És una 
desgràcia que comportaments com aquest impedeixin el diàleg constructiu que ha de fer 
possible el turisme sostenible. 
 


