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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé començarem
la sessió  d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí, Mariano Juan substitueix Virginia Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Més substitucions? Molt bé.

Per tant, passam al debat de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a les proposicions no de llei RGE núm. 4776/19 i RGE núm.
6866/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4776/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
l’aigua depurada de la bassa de rec de Sa Rota a Santa
Eulària des Riu i de la bassa de rec de Formentera.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4776/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a l’aigua depurada de la bassa de rec de Sa Rota a Santa Eulària
des Riu i de la bassa de rec de Formentera.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Mariano Juan, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors, bon dia a tots.
La falta de recursos hídrics a les illes d’Eivissa i Formentera
és coneguda i és una preocupació permanent de tots els
polítics. En els últims anys tots els ajuntaments han fet
inversions molt importants en aquest sentit, en eliminar
fugues, en dur aigua dessalada a molts de punts dels municipis
d’Eivissa, que es subministraven d’aigua de pous.

S’han construït xarxes especials per regar amb aigües
reciclades i no estan en funcionament per falta de poder
subministrar aigua de qualitat a aquestes xarxes per poder
regar amb elles. També la resta d’administracions han invertit
en la compleció d’interconnexió de dessaladores, inverteixen
en reparar i millorar les depuradores de Santa Eulària, la de
Vila. Aquestes inversions són molt necessàries, però també
s’han de fer rendibles al màxim, una volta que aquesta aigua
s’ha dessalat i després s’ha depurat s’ha de poder aprofitar.

Aquí tenim dues possibilitats clares per poder-ho fer, amb
poca inversió a més, doncs el més costós ja està fet i fa molts
anys, en el cas de Santa Eulària fa més de 20 anys i en la de
Formentera també en fa prou.

Tenim aquestes dues basses de distribució, per regar a
Santa Eulària pràcticament no s’han utilitzat, quan s’ha fet ha
estat simplement per a temes de farratge per a animals, ja que

no s’ha considerat que fos aigua amb suficient qualitat per
poder-la destinar a hortalisses de consum humà. En el cas de
Santa Eulària, concretament, hem de comprovar que l’aigua
que arribi sigui d’utilitat per a regants i poder-se utilitzar per
tots els pagesos que la vulguin fer servir, que en aquest cas sí
que es podria utilitzar per a aliments, i instal·lar si és
necessari una planta d’osmosi o altres procediments que
comprovin i garanteixin la qualitat de l’aigua.

I quant la de Formentera, tal volta n’hi hauria prou en
revisar la planta d’osmosi existent, que ja hi és, i revisar-la
juntament amb la Conselleria d’Agricultura; és a dir que la
Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria d’Agricultura es
posassin d’acord amb aquestes anàlisis de la qualitat d’aigua,
per poder-la utilitzar per regar els pagesos. Tenint en compte,
a més, que Formentera és un cas molt especial, que ja
funcionava fins ara i que ara, el darrer any, ha tengut un seguit
de problemes, que els pagesos han deixat de fer-la servir; a
més, amb el greuge que l’agricultura a Formentera
pràcticament depèn exclusivament d’aquesta bassa que és
l’única que té aigua per poder regar els pagesos de
Formentera. 

Si aconseguim això que explic aquí, reutilitzar l’aigua
d’aquestes depuradores que aboquen en aquestes basses, o que
haurien d’abocar en aquestes basses, podem aconseguir tres
coses: primer, que els agricultors tenguin aigua bona a bon
preu; dos, que els ajuntaments allà on han invertit
canalitzacions per a rec de jardins amb aigua depurada, la
puguin utilitzar i consumir aigua dessalada i d’aquesta forma
utilitzar les inversions que han fet i, a més, a un cost molt més
econòmic; i, a més d’això, en tercer lloc, ajudaria a recuperar
els aqüífers, no consumint aigua lògicament de pous i, a més,
duent aquesta aigua altra volta al medi natural, que és
l’agricultura i la terra. 

Tot això, a més, té el suport de diferents mocions
aprovades tant a l’Ajuntament de Santa Eulària com al Consell
de Formentera i, a més, crec que per unanimitat de tots els
grups polítics. I per tant, nosaltres avui el que volem és que,
des d’aquí, aquesta proposta no de llei, ens agradaria que
també fos acceptada pels grups que la composam aquí.

En primer lloc, aquesta comissió insta les conselleries
corresponents del Govern balear, Medi Ambient i Agricultura,
que estudiïn les possibles opcions existents per poder
recuperar l’ús de la bassa de Sa Rota i millorar la de
Formentera.

En segon lloc, aquesta comissió insta la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació a coordinar-se amb les
tasques de millora de la planta d’osmosi i filtratge de les
basses de rec amb la Conselleria de Medi Ambient i Territori;
que hi hagi una coordinació perquè en aquests moments quan
parlam amb una conselleria, pareix que la culpa és de l’altra i
que sempre hi ha una conselleria que no està d’acord amb fer
aquestes millores. I, per tant, que es posin d’acord, que mirin
com s’ha de fer i qui és el responsable de dur endavant
aquestes millores.
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I en tercer lloc, aquesta comissió demana al Govern balear
que es destinin els recursos necessaris per a la redacció i
execució d’un projecte perquè es pugui reaprofitar l’aigua
tractada de la depuradora de Santa Eulària des Riu i, a més, de
la de Formentera, a través de les basses de rec, aquestes que
hem mencionat abans.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Juan. En torn de fixació de posicions i per part
del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Alejandro López, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Desde Unidas Podemos, nada,
queremos agradecer la preocupación por la situación de las
comunidades de riego, sí que compartimos el análisis que se
expone y la motivación, de hecho, es correcta, coincido con
la importancia que creemos que tiene que recuperar el uso de
estas balsas. 

No obstante, lo que sí queremos señalar es que la gran
mayoría de las actuaciones que ya se piden en esta PNL se
están realizando, de hecho fue uno de los primeros temas que
abordó la Conselleria de Agricultura, tal y como nos comentó
en su comparecencia.

En cuanto al primer punto, de hecho, desde el pasado mes
de julio, en la primera reunión que se realizó, ya se empezaron
a estudiar las distintas opciones que hay. De hecho se ha
hecho un diagnóstico completo para ver los problemas que hay
a todos los niveles, se sigue realizando el diagnóstico y para
encontrar sobre todo las posibles soluciones para las dos
balsas. Por tanto, votaremos a favor del primer punto.

En cuanto al segundo, Tragsa ya ha instalado dos
membranas en la balsa de Formentera para reducir la salinidad
de agua hasta los niveles aceptables. Esto permite el riego en
la zona. 

En cuanto a la balsa de Sa Rota lo que se está mirando es
cómo mejorar la calidad del agua depurada con cloruros, pero
todavía se está mirando. Con lo cual también se votará a favor
sin ningún..., bueno, por parte de nuestro grupo votaremos a
favor sin ningún problema de este punto.

El tercero y último, una vez que se haya finalizado el
estudio, se podrá redactar el proyecto que permita la puesta en
marcha, siempre y cuando la calidad del agua sea aceptable, y
como está previsto de hecho en los presupuestos del 2020,
hay una partida presupuestaria específica.

En cuanto a la balsa de Formentera, como comentamos se
está redactando un nuevo proyecto para mejorar la calidad del
agua y poder incidir en la temporada de riego para que la balsa
sí que se pueda utilizar de forma llena. También se ha tenido
en cuenta la partida presupuestaria de 2020 y, bueno, se puede

comprobar, y siempre y cuando estas mejoras se puedan llevar
a cabo, también votaremos a favor. Quiero dejar claro que son
cuestiones que ya se están trabajando desde el principio de la
arrancada de este Govern.

Con lo cual, por nuestra parte sin ningún problema.
Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé Sr. López. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Jesús Méndez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Juan, a nosotros nos
encontrará favorables en las dos y a pesar de lo que acaba de
decir nuestro estimado colega inmediatamente antes, “éste se
está trabajando”, éste , nosotros de todas maneras
reconocemos el interés que tiene el que se inste a trabajar de
manera más directa, específica y clara, por lo que acaba de
apuntar también el Sr. Juan, en éste siempre hay alguna
conselleria que se opone, siempre nos encontramos un
problema nosotros mismos.

Tenemos que ser muy cuidadosos, yo insisto siempre, en
que cuanto se tiene tanta administración hay que ser muy
cuidadosos en tener muy claro que está al servicio de la
ciudadanía y del pueblo. Es una tentación muy grande para
cualquier gobierno y para cualquier miembro de estas
administraciones utilizarlas unas con otras como un laberinto
donde hacer perder a la humanidad. Quiero decir, en esto
llevamos.... el que viene a pedirnos un servicio, pues se la
manda de un sitio a otro, se le hace perder y, en fin, esto es un
clásico, además, de la administración española, pues hay que
recordar a Larra, a Robert Graves específicamente en los
Cuentos Mallorquines, que todo son problemas de
administración y de como se le va liando y se le va mandando
de un sitio a otro. Así que pido que seamos muy cuidadosos.

Y creo que el Sr. Juan está apuntando bien ese peligro, ese
siempre hay alguna conselleria que se distrae, que no le gusta,
que tiene un pero, y parece que hayamos hecho una
administración contra nosotros mismos, con unas
administraciones que deben velar porque las otras no hagan.
Así que nos parece..., quiero decir, Sr. Juan, nos encontrará
favorables a sus propuestas, a todas. Y además permítame que
le dé calurosamente la enhorabuena, tanto por la finalidad, es
decir, pongámonos a hacer cosas efectivas, útiles para la
sociedad para la que trabajamos y, además, vigilémosnos a
nosotros mismos, cuidemos los medios para estos fines y
cuidemos la forma de hacerlo.

Así que en el grupo... desde el Grupo...

(Se sent una veu de fons que diu “parlamentario”)

... -sí, parlamentario sí, era parlamentario lo que me estaba
saltando, gracias por el apunte-...
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(Algunes rialles)

... aunque últimamente parece que en estas comisiones hay una
cierta confusión sobre qué pertenece a quién... y ya que usted
me ayuda podría preguntar-le  al Sr. Campos, en su última
comisión, a qué grupo pertenecía el..., -perdón, sí, esto es una
broma un poco...-, que nos encontrará favorables y que además
le animamos perfectamente y le felicitamos y de damos hasta
la enhorabuena por esta propuesta.

Gracias, he terminado, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el diputat Sr. Joan Mas, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, bon dia, diputats i diputades. Bé,
aquesta proposició no de llei va en una línia encertada
d’aprofitament d’aigües depurades. Aquestes aigües en
concret, sobretot la de Santa Eulària del Riu, té un problema
de salinització, d’un excés de sal a l’aigua, cosa que fa
complicada la reutilització de l’aigua a l’agricultura, i que
genera molts de problemes es veu també a la depuradora
pròpiament dita.

Però pel que nosaltres sabem..., i, és clar, el problema és
que les depuradores depuren, no dessalen, és a dir, l’aigua que
surt un cop depurada segueix tenint la mateixa concentració de
sal o similar a la que entra. Per tant, això genera un problema
a l’hora d’emprar-la sobretot en temes agraris i en molts
altres. Però com que sabem que tant la Conselleria
d’Agricultura, la Direcció General d’Agricultura hi fa feina en
aquest sentit i hi fa feina en tots el sentit de tots els punts que
esmenta la proposició, nosaltres li votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros, cualquier iniciativa que
vaya en la dirección de avanzar hacia el objetivo de vertido
cero al mar siempre será bienvenida, por tanto no podemos
más que estar de acuerdo con esta iniciativa tanto  en su
planteamiento como en los puntos que plantea y por supuesto
vamos a apoyarla.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la
paraula el Sr. Josep Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, presidenta. El nostre Grup Parlamentari El
Pi donarà suport a aquesta iniciativa, evidentment és una
iniciativa ben intencionada, de defensa del medi ambient,
d’aprofitament de les infraestructures existents i, per tant,
crec que té poques arestes. 

Sí vull constatar una cosa, que supòs que farà el portaveu
del Grup Parlamentari Popular, però és que aquesta iniciativa
es va presentar dia 6 de setembre, per tant, es va presentar fa
temps, més... diguem amb anterioritat a les compareixences de
les conselleries i de l’explicació d’intencions que poguessin
fer els membres del Govern.

Per tant, crec que està ben intencionada, està ben dirigida
i li donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Mixt no hi ha representants.
Per tant, passam la paraula al Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Socialista estam
d’acord amb les accions que siguin necessàries per reduir el
malbaratament d’aigua i l’explotació dels aqüífers, amb
l’objectiu que es puguin regenerar i d’aquesta manera
recuperar els valors mediambientals.

Quant a la bassa de Sa Rota de Santa Eulària i la bassa de
rec de Formentera ja es treballa coordinadament per part de
les conselleries de Medi Ambient i d’Agricultura des del
passat mes de juliol i es fan visites a les pitiüses amb Tragsa,
per diagnosticar aquests problemes que afecten les comunitats
de regants tant de Santa Eulària com de Formentera, com s’ha
comentat.

Quant a la bassa de Sa Rota de Santa Eulària es treballa per
millorar la qualitat de l’aigua depurada en clorurs i una vegada
realitzat l’estudi, doncs ja es podrà redactar el projecte
pertinent per posar en marxa les infraestructures sempre i
quan la qualitat de l’aigua sigui acceptable per al rec.

Ja s’ha destinat també -com s’ha dit-  una partida
pressupostària per a l’exercici 2020 per a aquest objectiu.

Finalment, s’aconseguirà que amb la posada en marxa de la
dessaladora i el subministrament d’aigua tractada a tot e l
municipi, doncs suposarà una alternativa viable per als
particulars que ara feien servir dessaladores en els seus
habitatges o negocis i amb aquestes millores i aquestes
instal·lacions ja podran deixar de fer servir això i no s’abocarà
més salmorra als claveguerams.
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Totes aquestes actuacions, juntament amb què es troben a
punt d’acabar-se les obres d’ampliació i millora de la
depuradora de Santa Eulària, doncs faran que la qualitat d’aigua
depurada sigui apta per a l’ús agrícola en lloc d’haver-la
d’abocar-la a la mar.

Quant a la bassa de rec de Formentera la conselleria va
encarregar a Tragsa la instal·lació de dues membranes -com
també s’ha comentat- per reduir la salinitat de l’aigua fins a
nivells acceptables, i això ja es va fer i es va permetre el rec
a la comunitat de regants de la zona.

D’altra banda, actualment es redacta un nou projecte per
millorar la qualitat de l’aigua i per poder iniciar la temporada
del rec amb la bassa ja plena.

També s’ha tingut en compte una partida pressupostària per
al 2020 per executar aquestes millores.

Recordem que la bassa de rec de Formentera permet regar
114 hectàrees i té una capacitat de 88.000 m3 i dóna servei a
molts regants de l’illa, a través de 24 quilòmetres de sistema
de rec. Per tant, s’ha de destacar la importància d’aquesta
bassa també, que permet el reaprofitament de l’aigua depurada
per a Formentera.

 Per tant, votarem amb vot favorable.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara toca la intervenció del grup proposant si vol
fer ús de la paraula, Sr. Mariano Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí, breument, simplement per agrair a tots els grups
parlamentaris que estam en aquesta cambra que ens haguem
posat d’acord, pens que quan hi ha una proposició que és
constructiva, efectivament el que cal és fer el que fem avui,
posar-nos d’acord. Quan estam aquí declarant emergència
climàtica, quan estam aquí duent una proposició no de llei,
breument, per millorar el paisatge d’aquestes illes és molt
important que estiguem d’acord amb aquestes proposicions,
ja que si algú millora o pot millorar el paisatge d’aquestes
illes precisament són els pagesos i els pagesos si no els
donam suport d’alguna manera aniran desapareixent i per tant,
cada vegada costarà més mantenir aquest paisatge.

Vull agrair en aquest cas al grup... a tots els grups -com he
dit abans-, perquè jo quan he començat he dit que això hauria
de ser una preocupació de tots els polítics i en aquest cas es
constata que efectivament és una preocupació que tenim tots
aquí.

Aquí s’ha dit que, efectivament, això es va presentar fa uns
mesos i no hi havia compareixences, amb aquestes
compareixences s’ha aclarit alguna cosa, que s’estava

treballant efectivament en la de Formentera sobretot, la de
Santa Eulària és complexa.

És cert que Santa Eulària tenia l’aigua... hi arribava aigua,
com ha dit el company de MÉS per Mallorca, molt salada,
però s’han fet unes millores importants, dues: una, hi ha una
connexió que no conec, que passat per dins el riu de Santa
Eulària, o la ria, com li vulguem dir, però és un riu, eh?, jo he
de defensar sempre que és un riu, encara que en aquest
moment no baixa molta d’aigua, però és salada evidentment,
llavors aquesta conducció estava espenyada i xuclava aigua de
la mar i, per tant, arribava a la depuradora salada. Això s’ha
reparat i ja no passa això.

Llavors -com ha dit també la companya del PSOE-
efectivament s’ha fet una reforma a la depuradora de Santa
Eulària, esperam que no arribi aigua salada i que per tant, es
pugui utilitzar. 

S’ha de tenir en compte que són 200.000 m3 d’aigua, que
a més hi ha una xarxa que permet regar una part molt important
de l’illa, pràcticament Santa Eulària i Sant Llorenç, que es
permet regar amb aquesta aigua per la qual cosa es podrien
aprofitar aquests 200.000m3 d’aigua, i esperam que sigui una
realitat, que aquesta és la que més complicació ha tengut fins
ara, però que tal vegada amb alguna planta d’osmosi o alguna
petita reforma, perquè es comprovar que aquesta aigua sigui
utilitzable, idò es podria utilitzar.

Jo simplement, per acabar, vull dir que..., en fi, agrair una
vegada més a tots els grups polítics per haver estat d’acord i
tirar endavant aquesta proposta no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Juan. Per tant, entenem que tots els
posicionaments dels grups parlamentaris han estat a favor
d’aquesta proposició no de lle i i entenem que s’aprova per
unanimitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6866/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla estratègic per al sector ramader de les Illes Balears.

Per tant, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 6866/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa al Pla estratègic per al sector ramader de les Illes
Balears.

Per a la seva defensa i per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Assumpció Pons, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Els fets que justifiquen la necessitat de redactar un
pla estratègic per al sector ramader són ben evidents i els
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podem resumir o els he resumit en tres aspectes: primer, és
un sector en perill de desaparició tota vegada que l’activitat
ramadera disminueix cada any a les nostres illes.

Segon. Les dades del Registre general d’explotacions
ramaderes que gestiona la conselleria confirmen aquesta
reducció de la cabana amb el tancament de finques dedicades
a la ramaderia.

Tercer. La situació s’ha agreujat enguany per la manca de
pluges i per la sequera i tot i que ara estam recuperant els
nivells de les nostres reserves hídriques cal tenir molt en
compte els danys i les pèrdues en els farratges i en la reducció
de pastures. Aquest és un fet ben puntual, certament, però no
podem tornar a repetir i obligar a comprar pinsos i farratges
per a l’alimentació i e l manteniment del bestiar amb els
sobrecosts que açò implica.

Amb aquesta PNL el Partit Popular vol anar més enllà per
la incidència que té la ramaderia en el conjunt de l’agricultura
de Balears, també per al manteniment del paisatge rural i la
conservació d’espais naturals protegits. No plantejam accions
puntuals sinó mesures estructurals a mig i a llarg termini que
donen viabilitat i continuïtat a la ramaderia. 

Per tant, instam el Govern a redactar amb la màxima
urgència aquest pla estratègic, amb la participació de consells
insulars, organitzacions professionals agràries i cooperatives.
Consideram que ha de ser un objectiu prioritari per a la
conselleria, sobretot ara que els pressuposts es troben en fase
de tramitació parlamentària; i ja que aquest pla ha de tenir
caràcter plurianual, demanam que sigui ben definida la dotació
econòmica amb partides finalistes; és a dir, que els
pressuposts de l’any que ve ja han d’incloure una primera
partida per al sector ramader. En aquest sentit, el Partit
Popular ha presentat una esmena a aquest projecte de llei de
pressuposts.

Vull agrair les positives reaccions de suport que ha
obtingut aquesta proposició no de llei de la Mesa Agrària de
Mallorca, que la seva secció Món Agrari, dia 17 de novembre,
al diari Última Hora deia: “la proposta ens agrada perquè és
essencialment constructiva, un pla per a la ramaderia balear
pot ser una oportunitat de fer un diagnòstic dels problemes i
cercant totes les parts implicades vies possibles de solució”,
i també deia: “pensant com potenciar el sector ramader de
cada una de les illes comptant amb el paper dels ramaders és
un exercici imprescindible  i  que s’hauria d’emprendre com
més aviat millor”.

Però n’hi ha més, l’exconseller d’Agricultura, avui director
general del FOGAIBA, el Sr. Morro, dia 16 de novembre, amb
referència a aquest pla deia: “se’ns dubte la proposta mereix
ser aprovada i el pla ha de ser confeccionat de manera
rigorosa, participativa i transparent perquè la ramaderia de
Balears, si exceptuam el vacum de llet de Menorca i el porc
negre a Mallorca, presenta un panorama recessiu i més aviat
desolador”.

Molt sincerament, des del meu grup agraïm aquests
arguments que avalen i confirmen l’oportunitat i la necessitat
d’aquesta PNL per instar la conselleria a redactar aquest pla
estratègic. Per tant, des del Partit Popular demanam el suport
de la resta de grups parlamentaris a una iniciativa feta a favor
de la nostra ramaderia que avui més que mai necessita
mesures, estímuls i ajudes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos s’han presentat les esmenes RGE núm. 9334, 9335,
9336 i 9337/19. Per defensar-les i per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro
López, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. La viabilidad y el futuro del sector
primario, en concreto el ganadero, es un objetivo central para
Unidas Podemos, de hecho lo llevamos diciendo mucho
tiempo y es una de nuestras grandes apuestas. Esta PNL sí que
la vemos positiva y nuestra intención es que se apruebe, ahora
bien, hemos intentando ampliarla, por eso hemos presentado
enmiendas, tanto de modificación como de adición, sobre
todo me voy a centrar en explicar un poquito el por qué se
motivan y esperamos que el Partido Popular las acepte para
que sí que se pueda aprobar esta PNL y avanzar por el bien del
sector.

Lo primero es lo que motiva el punto 5 , que es el de
modificación. Claro, es que, por una parte, sí que se pide que
el plan estratégico cuente con consejos, con organizaciones
del sector, como es normal, que se cuente con su
participación para completarlo, pero, por otra parte, en otro
punto, claro, para llevarlo a cabo se necesita un poquito de
tiempo. Entonces, nosotros planteamos esta modificación
donde sí que decimos que este mismo año se garanticen las
líneas básicas y los ejes de este plan diseñado, ahora bien, que
sí que se permita que se continúe durante el primer semestre
del 2020, y además de den explicaciones en sede
parlamentaria sin ningún problema, para consensuar con
consejos insulares y organizaciones agrarias del sector; con
lo cual sí que dentro del..., la enmienda que llegamos a hacer,
de hecho se ve, es que sí que se avance este año y quede
aprobado, y presentado además delante de la Comisión de
Economía del Parlamento sin ningún problema, pero permitir
que, para que esté más completo el plan, durante el primer
medio año, el primer semestre, se pueda hablar con consejos
y organizaciones agrarias y además se den explicaciones a esta
comisión o en sede parlamentaria si hace falta, sin ningún tipo
de problema. Es lo que se pide en estas modificaciones sí
aceptaré este plazo, lo que pasa es que se nos permita un poco
más y por eso motivamos esta modificación de ese punto;
realmente es para adaptarlo a ser realistas al trabajo que pueda
hacer la conselleria, y no decir aquí un brindis al sol que luego
no se pueda cumplir. Realista, además con calendario y muy
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especificado, con lo cual creemos que esta modificación sí
que añade bastante valor.

En cuanto luego al punto de adición, el punto de adición
número 6, el plan estratégico sí que creemos que tiene que
involucrar al conjunto de actores de la cadena de valor para
que el producto final sí que aumente de valor, con lo cual
hemos presentado este punto de adición sobre todo teniendo
en cuenta que la industria agroalimentaria y el comercio local
tienen que ser piezas esenciales en este plan. Así que creemos
que añadir ese punto, si el Partido Popular lo acepta, sí que
complementaria bastante la PNL.

El siguiente punto que añadimos es el punto número 7,
sobre la ganadería extensiva, para que se haga un esfuerzo en
el aprovechamiento de los pasos naturales y del cuidado del
ganado en el aire libre. Como ya sabemos, entre otras cosas,
sirve para el mantenimiento del sistema agroforestal o el
propio sistema y ecosistema del mediterráneo. Además, la
ganadería extensiva acumula muchas dificultades en su
mantenimiento, entonces creemos que conseguir ayudas
asociadas puede contribuir de forma directa a ese
mantenimiento. Por esto presentamos este punto.

En cuanto al punto 8, simplemente es por coherencia, por
coherencia con la declaración del cambio climático que
realizó el Govern hace poco, y además, cuando vino la
consellera aquí y explicó las medidas de la conselleria, venían
también de la transición ecológica presentada por la
conselleria, así que por coherencia también presentamos ese
punto 8, si se acepta. Me gustaría que el Partido Popular lo
valorase y se pudiese aceptar y hablar.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per al torn de fixació de posicions i per part del
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús
Méndez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Contestaremos a las dos cosas, si
nos permiten primero hablamos de la proposición. Sra. Pons,
piense que usted está instando a la redacción, lo digo porque
aquí lo que vamos a hablar, yo sé que siempre parece que
hablo de cosas extrañas, pero verán ustedes que tienen
relación. Aquí vamos a hablar más de semiótica, aquí vamos a
hablar de significados y significantes, con lo que tengo que
prevenirle  muy cuidadosamente del lenguaje, el habla de la
izquierda que, digamos, la izquierda domina muchísimo mejor
el lenguaje, las modas, los tonos, las nuevas palabras, las
nuevas definiciones y a ustedes se les contagian con una
facilidad tremenda. A ustedes les suena de, ah!, mire esto que
bonito suena, pero recuerde que estamos ante discípulos de
Gramsci que, digamos, consideran el control de la cultura, la
palabra y el pensamiento una parte de la evolución de la
sociedad, no hacia un mundo mejor, hacia una conquista, hacia

un asalto de los cielos, hacia una sociedad mucho más justa y
mucho más igualitaria. 

Perdóneme, no quiero decir..., no te insulto, no quiero ni
presentar resultar insultante, estoy definiendo el cómo
jugamos cada uno, cómo lo hacemos en el mundo de las ideas,
digamos.

Entonces, usted está instando a una redacción, si se va a
dejar asesorar excesivamente en el cómo... en esa redacción,
está pidiendo una redacción además, le recuerdo, a un govern
constituido por socialistas y Unidas Podemos y MÉS, la...,
pues digo, como lo que está pidiendo es una redacción va a ser
muy importante cómo hablamos, en qué términos hablamos,
y ustedes son muy susceptibles de caer en las modas, les
suena muy moderno, ellos son muy listos sacando de los
libros de texto biótopo y ustedes son muy... inmediatamente
vienen las modas de París, ustedes también quieren ir de
morado y no se dan cuenta de que no les conjuga con el texto
del equipo, no les sale bien, no les pega. 

Entonces, digo: seamos... ¿qué?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Méndez, segueixi, segueixi...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

... -sí, perdón-, espero..., veo, espero que todo el mundo me
esté siguiendo, que en realidad estoy hablando del tema muy
aproximadamente, quiero decir lo que...

(Algunes rialles i remor de veus)

... no, lo digo porque hay una tendencia, ¿verdad?, yo..., este
mover, ver el mundo de las ideas parece que ando lejos, pero
no, intento...

(Remor de veus)

... -exacto, vale-, intento circundar lo que estamos hablando.
Bien, entonces le digo: tenga mucho cuidado en esta ayuda a
la redacción, y entonces esto nos permite pasar... en cuanto a
su propuesta no se preocupe que toda nos parece
perfectamente aceptable, y además bonito e interesante su
planteamiento de la ramaderia y de cómo... y su vinculación
con los llocs. 

De todas maneras lo que sí me pregunto yo en cuanto a
realidad es el forraje, creo que siempre necesario ya en la
situación actual, pero eso es un dato que discutiremos o que
hablaré con usted personalmente, porque mis informaciones
son que (...) y siempre falta, pero vale, pero esto ya será en lo
técnico, así que sigamos con esto porque, advertida usted de
con quién estamos tratando y disculpado yo, espero, en el...
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digo que esto... le insisto, señora..., le insisto , no estoy
intentando ser insultante ni nada, solo que analicemos
precisamente, como hay un dominio del lenguaje en sus
esmenes, ¿vale?

Primero, venciendo completamente, porque usted mejora
y se apodera de la redacción del primer punto que estaba mal
redactado, o sea, no..., aquí, cuando usted... es la esmena
número 5 , y perdóneme que la tengo desordenada, es que
faltaba el verbo, vamos, perdóneme porque ahora no la tengo
delante, cuando usted lo..., pero vamos, quiero decir, mejora
usted muchísimo la...

(Se sent una veu de fons que diu: “la cinco”)

... -sí, perdone, es la número 5, sí, perdón, ahora la tengo,
gracias, sí, sí, lo tengo anotado.

La quinta mejora la redacción, porque al faltar en el otro
lado, y redactadas las líneas de actuación... uy, ahora pierdo la
comparación..., eficaz els seus objectius i les línies
d’actuació fixades en partides finalistes, ustedes quedan
diseñadas y redactades les línies d’actuació abans de finals
d’any meten el verbo que se hacia necesario ahí; pero a la vez
le distrae ya, nos alejamos del objetivo, ponemos una fecha un
poco más lejana, ¿vale?, que mejora la cosa lingüísticamente,
y se la avanza en el tiempo y le distrae de... ya llegaremos a
ello.

Entonces, en el punto número 6, que es un punto de
intervencionismo gratuito, y que no sé cómo no nos ha
conducido directamente al concepto de soberanía alimentaria,
que yo todavía me estoy preguntando qué és, porque hay
muchos conceptos que hacen ustedes de unir dos palabras de
“pobreza energética”, “soberanía alimentaria”... que no acabo
de coger, quiero decir, en cuanto juntan dos palabras
suficientemente largas, preferiblemente esdrújulas han
inventado ustedes una nueva realidad, y a mí, personalmente
más me asusta, aunque veo que vamos a un (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Méndez, disculpi...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

... he terminado...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ha acabat el temps.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

... -perdóneme-, espero que haya quedado claro el espíritu, en
cualquier caso de lo que trataba de informarles.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, buenos días.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Joan Mas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Jo seré molt més terrenal i molt
menys filosòfic perquè, després de dir-nos manipuladors a
l’esquerra i que vostès piquen amb la manipulació... Déu ni
do!, però vaja...

Jo, com que venc del sector, tot i que no som ramader,
som pagès productor de... però al final al cap i a la fi estam
entrellaçats. Mirau, la ramaderia, és cert que fa anys que
tendeix a la baixa, i és imprescindible, per conservar les Illes
Balears tal com les coneixem ara, que hi hagi ramaderia,
igual..., és a dir, i que hi hagi agricultura, però és que una cosa
va amb l’altra, és a dir, no tendrem pagesos productors si no hi
ha ramaders, si no hi ha animals que mengin bona part del que
produeixen els pagesos. Vull dir que aquí hi ha..., una cosa va
amb l’altra, i no tendrem paisatge si no hi ha pagesos i
ramaders que el cultivin, al cap i a la fi el paisatge es
transforma així com el treballa l’home.

Fer de ramader és molt dur, és molt dur perquè són 365
dies l’any, 24 hores al dia, els animals no saben si és el dia de
Nadal, si és diumenge, si és dia feiner, i sobretot els ramaders
de vacum de llet, aquests són els més sacrificats, fan feina, han
de munyir dos pics cada dia perquè si no la vaca es mor si no
la munys dos pics cada dia. Per tant, són feines molt
sacrificades.

Per tant, necessiten del suport estratègic de
l’administració. No parlam només d’ajudes, no parlam només
d’euros, sinó que necessiten bons escorxadors, necessiten
bones infraestructures per a sales de desfer, escorxadors,
plataformes, etc. No parlam de subvencions directes al pagès,
sinó de bones infraestructures que és el que a les Illes Balears
manca des de fa molts d’anys, històricament, bones
infraestructures per servir al sector agroramader de totes les
illes.

Al marge de les famílies que viuen de la producció
ramadera, de la ramaderia viuen moltes famílies, hi ha una
indústria càrnica rere la ramaderia, hi ha una indústria
d’embotits, hi ha una indústria lletera, totes aquestes coses
beuen de la producció ramadera, dels ramaders. Per tant, no
ens pot tornar passar allò que ens passa amb la sobrassada, la
sobrassada de Mallorca majoritàriament es fa amb carn que no
és mallorquina, que no és de producció mallorquina, i les
espècies que s’empren tampoc no són de producció
mallorquina. Per tant, no ens pot tornar passar el que ens ha
passat amb la sobrassada, que produïm tones i tones de
sobrassada i podria arribar a passar que a Mallorca no hi
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hagués truges, no hi hagués porcs i hi hagués sobrassada de
Mallorca al mercat.

Per tant, en això crec que nosaltres tenim una
responsabilitat important i crec que és un debat per parlar-ne
molta estona i en podem parlar molta estona, però crec que sí
que hem d’estar tots d’acord a fer el que proposa la proposició
del PP, que és un pla estratègic del sector ramader i a veure
com milloram les infraestructures dedicades al sector
ramader, i com fem possible que els ramaders tenguin un
nivell de vida, una qualitat de vida millor, i així hi hagi gent
jove que es vulgui dedicar a la ramaderia, perquè el problema
és que baixen els caps de ramat a mesura que la gent es va
jubilant perquè fer de vaquer, no hi ha cap jove de 20 anys que
vulgui fer de vaquer, perquè no tendrà vacances fins que no
tengui un fill que li pugui munyir les vaques perquè no pot
pagar un treballador.

Per tant, aquí hi ha el bessó de la qüestió. Crec que hem
d’anar cap al suport, cap al pla estratègic aquest. Donarem
suport evidentment, amb les esmenes d’Unidas Podemos, a
la... si accepta les esmenes el PP, i el compromís del sector
polític de les Illes Balears entenc que hauria de ser el més
unànime possible i el més contundent possible i la conselleria
s’hi ha d’esmerçar en aquest treball i l’ha de fer amb cura,
sobretot amb una gran participació de tot el sector,
organitzacions professionals, pagesos, ramaders,
cooperatives, etc.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Presidenta. Nuestro grupo se ha caracterizado
desde sus inicios, desde que surgió este movimiento político,
VOX, por apoyar y poner en valor el mundo rural, en este
mundo rural incluimos también a la agricultura y a la
ganadería. Por supuesto, creemos que es un sector
estratégico, además de contribuir a la conservación del medio
ambiente y además -como ya se ha dicho por otros
representantes de otros grupos políticos- ser un sector
económico que da trabajo a muchas familias.

Por tanto , vamos a estar a favor de esta iniciativa, pero
sobre todo vamos a estar a favor por el apartado 2, que incluye
que este plan estratégico se tendría que realizar  con la
participación de los agentes implicados y consensuar sus
objetivos y lineas de actuación, porque evidentemente
estamos pidiéndole al Gobierno que tenemos hoy en Baleares
que haga este plan estratégico y no sabemos qué puede salir de
este plan estratégico, no sabemos si puede ser peor el
remedio que la enfermedad.

Por tanto, yo me quedo tranquila apoyando esta iniciativa
gracias a que en el apartado  2 pone que se van a consensuar
sus objetivos y líneas de actuación. Si finalmente el plan
estratégico no hace caso de lo  que han dicho los agentes
implicados o lo que han propuesto pues, evidentemente, no se
habrá cumplido esta proposición no de ley que hoy estamos
aprobando aquí. Siempre y cuando... yo creo que es muy
importante contar con los agentes porque, bueno, vistas las
comparecencias que hemos tenido aquí de los consejeros que
nos han atendido y que nos han explicado sus líneas de
actuación estratégicas, muchas de las cosas que yo he oído no
van en consonancia, no van en la línea con lo quieren los
principales productores, por tanto, creo que es muy
importante hacer caso a estos productores que son los que al
final son los que tienen que sacar adelante sus explotaciones.

Por tanto , sí, voy a apoyarlo, desconozco si se van a
aceptar o no las enmiendas, en cualquier caso no parece que
sea descabellado lo que están diciendo, al contrario, yo creo
que lo que hace es, bueno, hacer que realmente sea plausible.
Yo entiendo que esta propuesta era de octubre, si no voy
mal..., sí de octubre y, claro, estamos ya entrando...,
finalizando noviembre, casi a las puertas de diciembre, y estos
plazos que se habían planteado, pues, han quedado demasiado
escasos. Entonces, con esta enmienda del punto 5 sería más
factible que se pudiera realizar este plan.

En cuanto al punto 6, también es bastante acertado,
nosotros creemos en la economía circular y también
queremos avanzar hacia ello y hacia evitar también en la mayor
parte posible la producción de residuos.

En cuanto al punto séptimo, también es acertado tenerlo en
cuenta aquí.

Y el punto octavo habla de, bueno, medidas que ayuden a
los efectos del cambio climático; bueno, cualquier..., es
evidente que estamos ante un cambio climático. Aquí
nosotros, nuestro grupo ya se ha posicionado públicamente
sobre lo que opinamos de esto, no cuestionamos que haya un
cambio climático, sí cuestionamos que pueda haber una
emergencia climática o que pueda ser producto de la actuación
del hombre este cambio climático, en esto ya no creemos que
haya ese consenso que se está anunciando, dicen que hay un
consenso científico y no es cierto, hay científicos que opinan
que el cambio climático se debe a factores, pues, de
proximidad al sol y otro tipo de factores que escapan a la
voluntad humana. Aún así, sí que creemos que hay que
conservar el medio ambiente, que hay que ser limpios, mas
que nada por un problema de salud pública, porque es el hábitat
en el que nosotros vivimos, porque queremos conservar
nuestras especies y nuestro entorno. Por tanto, estamos a
favor del medio ambiente y a favor de medidas que puedan
ayudar a contribuir a que el medio ambiente sea lo más limpio
posible.

Por tanto, sí, daremos apoyo a esta iniciativa.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la
paraula el Sr. Josep Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup
parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa que ha quedat
perfectament especificada per part de la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, no reiteraré els arguments, jo crec que
tothom ha incidit sobre el mateix i, en definitiva, és una
iniciativa que va a favor del sector primari, que va a favor del
medi ambient i, per tant, ha de rebre el nostre suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Mixt no hi ha cap
representant, per tant, passam la paraula al Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Socialista està a favor
d’impulsar el sector primari a Balears i també a favor d’un pla
estratègic del sector ramader amb les seves activitats
connexes agroalimentàries per molts de motius. És
imprescindible afrontar el canvi climàtic per ser un sector
molt vulnerable el seu impacte. Les activitats  agràries i
ramaderes necessiten l’adaptació necessària al canvi climàtic
i en els seus models productius. Desenvolupar un pla de suport
a la ramaderia extensiva a Balears i fomentar les ramaderies
autòctones també és molt important, a més de donar suport als
ens i als objectius d’aquest sector.

La PAC haurà de donar suport als professionals del sector
primari perquè puguin viure de la seva professió amb preus
justs que permetin transparència i justícia a la cadena
alimentària. És important també donar suport a aquests
professionals per produir productes de qualitat per a la nostra
societat, a les indústries agroalimentàries i ramaderes i a les
comunitats rurals que gestionen de forma sostenible els béns
naturals i també el patrimoni forestal. 

S’han de pal·liar les dificultats de la insularitat que
produeixen aïllament, també la superfície reduïda que tenim,
el relleu i el clima desfavorable de vegades, o la dependència
econòmica de determinats productes. S’ha de garantir la
participació dels productors a la cadena agroalimentària amb
transparència i bon funcionament i d’aquesta manera millorarà
el comerç, el consum local i també la distribució.

Estam a favor de les esmenes presentades per Unidas
Podemos per contribuir a millorar la proposta i així entre tots
avançar en el repte de fer aquest sector primari, en concret el
sector ramader del qual parlam, que sigui realment un sector
econòmic viable, amb rendes adequades per a les seves
explotacions i les seves indústries. Donarem tot el suport
necessari a les negociacions per a la nova Política Agrària

Comuna perquè, bé, es materialitzin millores i sigui una clara
aposta del sector agrari ramader i de desenvolupament rural. 

La Llei agrària defineix ja el sector ramader com a un
sector estratègic per fomentar l’activitat, impulsar la
competitivitat, mitigar el canvi climàtic i proporcionar els
productes alimentaris de les nostres illes incrementant el seu
valor, el seu valor de les produccions en general. Per tant, hem
de seguir treballant tots en aquest sentit. Votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara demanam al grup proposant si vol la
suspensió  per deu minuts per negociar les esmenes o vol
continuar el debat.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, tenc dubte amb una esmena, Sra. Presidenta, si ens
deixàs només un segonet, eh?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, tenen un màxim de deu minuts. En poden fer ús.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, recomençam la sessió i, per tant, donam la
paraula al grup proposant, a la Sra. Asunción Pons, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria
fer una..., contestar al Grup de Ciudadanos. A veure, és que en
tot moment aquí parlam de l’elaboració o de la redacció d’un
pla estratègic per al sector ramader, no parlam aquí d’una altra
cosa, sinó de la redacció d’aquest pla.

I jo, sincerament, no entenc la política si no és per fer
millor la vida als c iutadans, per tant, a mi no em cauen els
anells d’acceptar unes esmenes venguin d’on venguin les
esmenes, sempre que millorin el que s’hagi proposat, que és
aquest cas. Vull dir, tenia un dubte amb l’esmena número 5,
me l’ha aclarit el Sr. Alejandro, del Grup Unidas Podemos, per
tant, s’acceptarien totes aquestes esmenes perquè
complementen en aquest cas la proposició presentada pel
Grup Popular.

Per tant, jo, en primer lloc, vull agrair els suport a tots els
grups i a la vegada el que volem, perquè crec que aquest ha
estat l’acord al qual s’ha arribat, que aquí no quedi el que
s’aprovi simplement al Diari de Sessions, sinó que cal
adquirir una eficàcia, ha de tenir una incidència real i açò vol
dir que la conselleria s’hi ha d’implicar i ha de compartir els
objectius i aquest contingut.
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S’ha de redactar un calendari d’actuacions, que tal vegada
és cert el que apuntaven des d’Unidas Podemos, no dic que no
es pogués fer, però bé, és cert que el temps és un poc just, per
tant, s’acceptaria l’esmena, com he dit, que fons dins del
primer semestre, però sobretot que hi hagi una dotació
pressupostària, perquè, en cas contrari, aquest pla quedaria en
un document només de bones intencions i efectivament seria
un brindis al sol. 

Per tant, repetesc, agrair el suport a tots els grups
parlamentaris.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Pons, entenc que passam a votar el text de la
seva iniciativa i incorporam totes les esmenes presentades per
Unidas Podemos, és així?

(Se sent de fons la Sra. Pons i Fullana de manera
inintel·ligible)

Exacte, totes, sí, totes les que ha presentat Unidas
Podemos.

I com que no m’ha quedat clar el vot de Ciudadanos a la
incorporació d’aquestes esmenes, passam a votar la proposta
amb les esmenes presentades.

Vots a favor? 

Ah!, per tant, Sr. Méndez, per tant queda aprovada per
assentiment.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 6866/19, relativa a pla estratègic per al sector
ramader de les Illes Balears, per unanimitat. 

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. 

Bon dia a tothom.
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