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Turisme i construcció  
 
 

Em va sorprendre llegir que Exceltur alertava contra la construcció massiva de Mallorca. I va ser una 
sorpresa agradable. Des que tenc record sempre havia vist que els qui ens preocupàvem pel medi 
ambient érem un grapat d'idealistes que ens posàvem a favor de la natura altruistícament, per amor a la 
terra i perquè estàvem convençuts que calia deixar-la en herència als nostres fills. Érem gent que, 
econòmicament, no hi teníem res a guanyar amb la nostra dèria, però que dèiem a qui ens volgués 
escoltar que la pol·lució de l'aire, la destrucció de la costa, la desaparició dels boscs,... arribarien a 
passar-nos factura a tots. 

Ara, la flor i la nata de l'empresariat hoteler ens ve amb les nostres. I el que és més important, ho fa amb 
un altre tipus d'arguments molts diferents, però els quals m'atreviria a titllar de complementaris. Resulta 
que l'excés de construcció té uns perjudicis econòmics immediats. Segons aquests senyors, una part 
important de les vivendes noves passen a formar part de la infraestructura del que s'anomena turisme 
residencial, és a dir, són construïdes o comprades o bé per persones de fora que les empren com a 
segona residència, o bé per gent que les lloga als turistes. El fet és que lleven clients potencials a la 
planta hotelera, el que ja era sabut de tothom. Però ara els d'Exceltur han fet números i han quantificat en 
doblers i pèrdua de llocs de feina el que significa que tota aquesta gentada s'allotgi en cases particulars 
en lloc de en establiments turístics. I resulta que la diferència és molt i molt grossa. En aquesta 
conseqüència, a més a més, hi afegeixen que la destrucció del paisatge també perjudica l'arribada de 
nous visitants, ja que compten amb un atractiu manco per venir. És a dir, que ens estam carregant la 
gallina dels ous d'or. 

M'agradarà veure com es prenen el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca aquestes crítiques 
contra el seu model de desenvolupament materialitzat a través de les Directrius d'Ordenació del Territiori 
(DOT) i del Pla Territorial de Mallorca. Cal recordar que quan el Pacte de Progrés va establir l'ecotaxa, 
amb l'oposició dels hotelers, el Partit Popular, aleshores a l'oposició, tot d'una es va posar del costat dels 
empresaris turístics i va encetar una campanya ferotge contra l'impost. I quan va guanyar les eleccions el 
va derogar tot d'una que va poder. Actuarà igual en aquest cas? Es posarà les piles i decidirà posar fil a 
l'agulla més aviat que de pressa per contentar als seu amics hotelers? Canviaran les DOT per posar 
obstacles al turisme residencial i pactaran amb els seus socis d'Unió Mallorquina un pla territorial molt 
més restrictiu per a la construcció? O, contràriament, seguiran per envant amb la seva política 
autodestructiva sense tenir en compte els interessos dels seus amics? Ara ja no poden dir que «cap 
d'aquests és dels nostres», com afirmaven quan hi havia una manifestació ecologista. 

Jaume Lladó, professor 
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