El Grup Municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Ple, amb
el dictamen previ de la Comissió Informativa corresponent, la següent PROPOSICIÓ relativa a:
SÓNAR: TURISME I CULTURA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En un context econòmic general de dificultat, Palma ha de ser una ciutat emprenedora amb
iniciatives que puguin, veritablement, ser una alternativa a aquesta crisi econòmica. En aquest
cas, la ciutat té unes molt bones condicions per poder planificar esdeveniments culturals de primera
magnitud.
Amb aquesta línia de planificació cultural que ha de tenir l'Ajuntament de Palma, tenim un gran
exemple molt a prop d’èxit cultural, econòmic i turístic. Es tracta del Sónar, festival de música
avançada i art multimèdia que se celebra des de el 1994 a Barcelona en diversos espais de la
ciutat.
Sónar és un festival pioner i únic en el seu format i continguts: un referent internacional de
primer ordre gràcies a una cuidada oferta cultural lúdica i artística, avantguarda i experimentació amb
els artistes i tendències més consolidats de les músiques electròniques i les seves interaccions i
hibridacions amb altres gèneres. A més el 2010, també s’ha realitzat a A Coruña, amb el nom de
Sónar Galicia. Aquest va néixer amb un format específic, i amb una oferta musical i artística
inspirada en el referent barceloní. El model Sónar s’està exportant a altres indrets de l’estat amb
èxit.
Un estudi d'impacte econòmic del 2004, que adjuntam a la proposició, revela que l’impacte econòmic
del Sónar repercuteix molt positivament al PIB de la ciutat on se celebra. Concretament el Sónar
2004 va generar 47 milions d’euros en PIB a Catalunya, un 0’03 del seu total.
Entenem que la cultura és una alternativa econòmica molt important per sortir de la crisi i Palma,
amb unes potencialitats culturals i turístiques molt importants, ha de ser referent en l’avantguarda de
projectes que conjuguen perfectament la cultura, l’economia i el turisme. Per aquest motiu presentam
la següent
PROPOSTA D’ACORD
- Iniciar les gestions oportunes amb els organitzadors del SÓNAR per estudiar la viabilitat de
realitzar en temporada baixa aquest festival amb un format específic per a Palma.
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