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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, presidenta, Joan Mascaró substitueix Maria Antònia
Truyols.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, en primer lloc, permeteu-me saludar i donar la
benvinguda al president de la Federació de Confraries de
Pescadors de les Illes Balears, el Sr. Domingo Bonnín, i als
seus acompanyants el Sr. Antoni Garau, secretari, i la Sra.
Maria Eulàlia Rayó, secretària adjunta. Benvinguts a la seu del
Parlament i a la vostra casa, la casa de tots.

Compareixença RGE núm. 4289/21, del president de la
Federació de Confraries de Pescadors de les Illes Balears,
Sr. Domingo Bonnín i Bautista, sol·licitada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears (article
46.4), per informar sobre la situació que pateix la pesca a
les Illes Balears arran de les restriccions establertes per la
Unió Europea i aplicades pel Govern de l’Estat.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu a la
compareixença del president de la Federació Balear de
Confraries de Pescadors de les Illes Balears, Sr. Domingo
Bonnín i Bautista, per informar sobre la situació que pateix la
pesca a les Illes Balears arran de les restriccions establertes per
la Unió Europea i aplicades pel Govern de l’Estat, sol·licitada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
mitjançant l’escrit RGE núm. 4289/21.

Compareix el president de la Federació Balear de
Confraries de Pescadors de les Illes Balears, Sr. Domingo
Bonnín, i el desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a la resolució de la presidència, reguladora de les
compareixences previstes als apartats tercer i quart de l’article
46 del Reglament del Parlament. 

Començam la compareixença i per tal de fer l’exposició
oral, tendrà la paraula el Sr. Bonnín per un temps de trenta
minuts.

Després es procedirà si es considera oportú a la suspensió
de 45 minuts, però entenc que no farem ús d’aquesta suspensió.

I després per tal de formular les preguntes o observacions,
cada un dels portaveus disposarà d’un temps de deu minuts per
fer les preguntes que considerin oportunes. I després el Sr.
President de la Confraria de Pescadors podrà respondre
globlament o individualment a cada un dels portaveus. 

Per tant, començam la sessió d’avui i té la paraula el
president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors el
Sr. Domingo Bonnín i Bautista, per un temps de trenta minuts.

EL SR. PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE
CONFRARIES DE PESCADORS DE LES ILLES BALEARS
(Domingo Bonnín i Bautista):

  Moltes gràcies. Primer de tot, vull demanar un poc de
comprensió perquè, al final, no deix de ser un pescador que
m’aixec cada de matí a les quatre de la matinada, em pos la
roba d’aigua i per venir aquí avui, de fet la barca no ha sortit.
Si hi ha una cosa que valgui la pena no sortir a la mar, és venir
a comparèixer davant tots vostès perquè, al final, tots són els
nostres representants. Gràcies.

La Federació Balear de Confraries de Pescadors és una
corporació de dret públic, d’acord amb el que estableix el
Decret 61/1995 del Govern balear, de regulació de les
confraries de pescadors i de les seves federacions, reconeguda
així per la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima,
marisqueig i aqüicultura de les Illes Balears. Les seves funcions
són la representativitat del sector pesquer de les Illes Balears en
matèria d’ordenació i recursos pesquers, la comercialització de
la producció i els aspectes socials i econòmics que afecten
l’activitat pesquera de les illes, així com la defensa del conjunt
de confraries que integren el sector pesquer de les Illes Balears.
En resum, representam el cent per cent del sector pesquer
professional de les quatre illes.

El sector pesquer de les illes està conformat per 16
confraries de pescadors, de les quals 10 són de Mallorca:
Palma, Andratx, Sóller, Pollença, Alcúdia, Cala Rajada,
Portocristo, Portocolom, Santanyí i Colònia de Sant Jordi; 3
són a Menorca: Ciutadella, Fornells i Maó; 2 a Eivissa: Eivissa
Vila i Sant Antoni; i 1 a Formentera, a La Savina; alguna
d’aquestes fundada a mitjans del segle XIV i que han
evolucionat i s’han adaptat als temps amb una vocació de servei
al poble.

Al marge de les confraries, està constituïda una organització
de productors anomenada Open Mallorca Mar, que té com a
funció principal la comercialització de les captures de
Mallorca, entitat amb la qual mantenim objectius i finalitats.

En definitiva, aquest sector és fruit de la conjugació de la
tradició centenària que combina la cultura pròpia amb els drets
característics d’una societat mediterrània. A més, constitueix un
element cabdal en el teixit socioeconòmic de l’illa en trobar-se
en permanent contacte amb els comerços minoristes, els
mercats municipals d’arreu dels pobles de les Illes Balears, les
peixateries de barris i l’abastiment a les grans superfícies
alimentàries.

Durant els deu darrers anys la federació s’ha consolidat com
a un instrument útil i ha obtingut representativitat a tots els
fòrums relacionats amb l’activitat pesquera pròpia, com el
Comitè Consultiu per a la Mediterrània, MEDAC, fòrum
multilateral entre els grups d’interès de tot el conjunt de la
Mediterrània, així com en aspectes mediambientals
d’infraestructures i serveis portuaris, al mateix temps que es
mantenen relacions tant amb entitats privades, mitjançant
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convenis de col·laboració en el camp d’interessos comuns i de
la representativitat social corporativa, com amb l’administració
pública, en participar activament dels comitès gestors de les
reserves marines, els comitès posidònia i donar compliment al
nostre mandat legal com a òrgan de consulta i suport de
l’administració. Sense oblidar-nos de la participació,
col·laboració i dedicació de recursos propis en campanyes
d’investigació marina, innovació tecnològica aplicada a la mar
i suport a entitats com la Fundació Palma Aquàrium i la
medicació d’impactes en mamífers com les tortugues Caretta
caretta, en finançar i proveir la seva alimentació i participar de
la recuperació de les espècies.

Un dels objectius de la nostra organització és la vertebració
del sector pesquer balear, amb intervencions conciliadores amb
els distints interessos representats per les diverses arts de pesca,
per les empreses d’armadors i els tripulants de les
embarcacions i les especificitats de cada una de les illes dins
l’àmbit pesquer, així com la participació social del conjunt del
sector, en aportar valor afegit a la nostra activitat operativa
relacionada amb els recursos pesquers, però també amb totes
aquelles accions i iniciatives que contribueixin a millorar la
societat i el bon estat de conservació de l’ecosistema marí.

Les activitats pesqueres que fem a Balears són ben
conegudes, com l’arrossegament, l’encerclament, les arts
menors i palangre de fons. Ens dedicam també a la pesca de la
tonyina la qual esdevé una pesca complementària molt
important i diversificadora de l’activitat pesquera de les arts
menors, que realitzen principalment pesques de temporada
importants, com la pesca del jonquillo cabotí, la pesca de la
sípia, de la llagosta i de la llampuga.

La pesca d’arrossegament juga un paper estratègic, per
l’important volum de captures que desembarca, per la pesca de
la gamba roja, que és una espècie objectiu d’aquest art de pesca
i per poder mantenir les estructures comercials del sector i les
confraries de pescadores de cada port i en aquest punt és
rellevant insistir-hi.

Per altra part, la pesca d’encerclament fa possible que
puguem tenir al mercat peix blau gairebé diàriament amb
espècies emblemàtiques com la sardina i l’aladroc. La flota
d’arts menors és la més nombrosa i identifica el caràcter
artesanal del conjunt de la flota amb pesques de temporada.

Una vegada feta una síntesi del sector pesquer, volem fer
constar que resulta per a nosaltres un honor i podríem dir que
és un fet històric comparèixer per primera vegada en aquest
Parlament per donar-nos a conèixer i alhora fer-los evident els
moments complicats que travessam en aquesta època, per una
càrrega normativa excessiva, que se suma a la crisi sanitària
d’aquests darrers dos anys i en el marc d’una reformulació del
mateix sector, arran de la globalització, els avanços tecnològics
i l’aparició de múltiples activitats marítimes, que afegeixen
pressió a la mar.

Aquest orgull del qual els parlava de poder comparèixer a
la cambra legislativa balear, es troba a l’alçada d’ara fa just dos
anys, quan vàrem rebre el Premi Ramon Llull, atorgat pel
Govern de les Illes Balears amb motiu de la trajectòria

centenària del nostre sector, un bon moment per agrair al
Govern el lliurament d’aquesta distinció.

No obstant, malgrat aquestes distincions, avui fem arribar
a tots els diputats del Parlament el crit davant una situació que
es perllonga en el temps i que poc concloure amb la gradual
desaparició del sector. Com coneixen a través dels mitjans, el
sector pesquer de les illes no sortirà a pescar demà divendres,
quedarà amarrat a port, com a primera reivindicació davant la
Comissió Europea, contra diversos reglaments, principalment
el reglament del Pla multianual del Mediterrani, que superposa
des de fa dos anys reducció de dies de pesca, que són
inassumibles per la nostra flota i que pot suposar la destrucció
d’una bona part de la nostra activitat pesquera. Igualment el
projecte del nou reglament de control vol establir un sistema
policial sobre la flota, que criminalitza l’activitat pesquera com
si fossin sospitosos habituals i que s’empara en una estratègia
d’assetjament continuat als pescadors professionals.

A continuació aprofundirem dins l’atmosfera legal i els
desencadenants de la situació límit que vivim. La regulació del
sector la podem dividir en dues categories, la primera respecte
de l’àmbit territorial que s’estructura en normativa d’aigües
interiors elaborada per la comunitat autònoma en el seu àmbit
competencial i normativa d’aigües exteriors elaborada pel
Ministeri d’Agricultura i Pesca.

La segona categoria se circumscriu a l’origen de la font
normativa i en fer un llistat en cascada hi trobam reglaments
comunitaris, fons del dret estatal amb la Llei de pesca marítima
i en l’esfera autonòmica amb l’actual Llei 6/2013, del 7 de
novembre, de pesca i marisqueig i aqüicultura de les Illes
Balears. 

En l’àmbit europeu, el Reglament de l’any 2013 de la
reforma de la política pesquera comuna va detectar un
problema de recursos pesquers al conjunt del Mediterrani, en
aplicar solucions regionalitzades per a la restauració dels
recursos mitjançant la reducció de l’esforç pesquer emparat en
els millors criteris científics. La política pesquera comuna té
com a pilars l’assoliment de la sostenibilitat mediambiental,
social i econòmica.

Aquesta aplicació s’executa amb el Reglament de juny de
2019, per aplicar a partir de l’1 de gener del 2020 al
Mediterrani occidental i que consisteix en una sèrie de mesures
que s’addicionen amb l’objectiu de reduir l’esforç pesquer i
assolir el rendiment màxim sostenible definit com la capacitat
màxima que té un recurs natural per ser explotat periòdicament
i mantenir-se estable al llarg termini. Aquesta reducció d’esforç
pesquer es concreta en una reducció de dies de pesca, la creació
de noves zones de veda espai temporal de prohibició de pesca
i l’aplicació de mesures tècniques a les arts d’arrossegament,
amb l’objectiu que a l’any 2025 s’acompleixi el rendiment
màxim sostenible de les pesqueries, és a dir, l’equilibri entre
recursos i esforç pesquer en poder aplicar fins a una reducció
del 40% de dies de pesca anuals.

El sector pesquer del Mediterrani i en aquest cas el de les
Illes no ens oposam a complir aquest objectiu del rendiment
màxim sostenible, sinó a assegurar que amb aquest compliment
no desaparegui la flota pesquera, és a dir, que amb aquesta
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finalitat no quedi desvirtuat ni descompensat l’equilibri entre
els tres pilars que assenyala la política pesquera comuna de
sostenibilitat no només mediambiental, sinó també social i
econòmica.

La pregunta clau és: com queda una PIME si en cinc anys
perd un 40% de facturació?

El Reglament 1022/2019 és el que fixa el Pla multianual per
a la pesca d’arrossegament del Mediterrani, en aquest es
determina que la reducció de dies s’inicia en un 10% el primer
any i fins al 30% entre el 2021 i 2024. L’any passat, per motius
interns, la flota va reduir l’esforç en un 21% real del qual
només es té en compte el 10%. Aquest 2021 la reducció
obligada és del 7,5% teòric o del 8,3% real, si tenim en compte
el punt de partida de la línia base. És a dir, a la pràctica d’uns
220 jornals de la flota d’arrossegament s’ha passat a una
mitjana de 174 dies en el millor dels casos, tenint en compte
que tenim qualque barca a les Balears que disposa només de
145 dies de possibilitat de pesca.

Un dels altres puntals en la reducció de l’esforç pesquer és
l’aplicació de mesures tècniques com a premissa bàsica per
analitzar mesures de la maia de l’art de pesca. Cal centrar-se en
el tipus de pesqueria del Mediterrani i les serioses dificultats
per aplicar selectivitat en les captures. A diferència de
l’Atlàntic, on les captures són monoespècies, les
característiques del calat al Mare Nostrum impliquen captures
multiespècies, d’aquí la problemàtica de l’aplicació pràctica de
segons quines mesures les quals sobre el paper poden semblar
encertades però que no ho són en arribar a les embarcacions.

Cal avançar que el Govern central es va comprometre a
aplicar noves mesures abans del primer de juny de 2021 davant
la Comissió Europea sense ni tan sols haver realitzar els estudis
científics que demostrin l’eficàcia d’aquestes mesures.

També en la normativa comunitària hi ha el Reglament
1224/2009, del Consell de Control del compliment de la
política pesquera comuna, anomenat Reglament de Control, i
és el que fixa el règim comunitari de control, inspecció i
observança per al correcte compliment de les normes de la
política pesquera comuna. Actualment ha passat el tràmit de
primera lectura al Parlament Europeu i es troba en plena
modificació. La polèmica suscitada s’inclou en l’exhaustiu
llistat de control ja existent, la geolocalització de la flota
d’arrossegament i d’altres procediments sancionadors. En
aquesta reforma l’aposta del comissari era la d’instal·lar
sistemes de gravació directa a totes les embarcacions, la
digitalització total i el moment de les captures i la delimitació
molt acotada del marge de tolerància de pes real de les captures
un cop arribada a port. En definitiva, mesures que segueixen la
línia d’una presumpció de culpabilitat com si es tractàs d’un
sector econòmic il·lícit o amb una presumptuosa
criminalització.

Per si fos poc, aquestes constants restriccions i limitacions
per part dels poders públics ens trobam amb una situació de
desavantatge respecte d’altres flotes, si bé l’únic pla de gestió
en vigor de tot el conjunt del Mediterrani és el del Mediterrani
Occidental, que inclou les aigües territorials espanyoles, les
franceses i les de l’oest d’Itàlia fins a Sicília, cal dir que entre

les flotes per estats membres hi ha una disparitat de regulacions
que ens situen en una posició molt menys competitiva a causa
de la limitació màxima diària de treballar 12 hores a Espanya
mentre que a França és de 15 i a Itàlia és de fins a 18 hores.

En el cas de Menorca amb aturades mensuals voluntàries o
en el cas d’Eivissa i Formentera, atesa la doble insularitat i
l’aguda externalització turística, les seves jornades no superen
les 8 hores. Aquesta situació no fa que la flota espanyola o la
balear sol·licitem ampliar els horaris, ja que això aniria en
contra de la conciliació familiar i professional, les dignes
condicions laborals del sector pesquer i perjudicaria la
necessària regeneració i renovació dels tripulants, peça també
cabdal en el futur del sector. No obstant això, no veuríem amb
mals ulls que hi hagués un canvi de còmput en el càlcul de les
jornades de pesca i fer-ho en hores en lloc de dies.

El conjunt d’aquesta situació amb el desencadenant de les
constants declaracions del comissari, alineat en contra del
sector professional pesquer, i el poc suport del Govern
espanyol fa que més del 95% de la flota pesquera a Balears se
sumi a la vaga convocada per a demà 4, de juny, amb un únic
punt: exigir un futur per a la nostra activitat econòmica.

L’esforç pesquer que es produeix a les Illes Balears està
enormement equilibrat tant dins el territori com a nivell de
recursos pesquers, sense que existeixi cap tipus de concentració
o atomització a cap port pesquer del nostre arxipèlag. 

La reducció de flota d’arrossegament entre el 2009 i el 2020
ha estat del 39% en el nombre d’embarcacions i d’un 42% de
cavalls de potència, una reducció que no s’ha tengut en compte
a l’hora d’imposar més i més restriccions que no han avaluat la
situació actual dels caladors, a més en l’actualitat a les Illes
Balears hi ha 33 embarcacions d’arrossegament mentre que tan
sols al Port de Sant Carles de la Ràpita hi ha més de 40
embarcacions de bou. A les Illes Balears tenim una barca
d’arrossegament per cada 40 quilòmetres i a la costa peninsular
una embarcació per cada 2,77 quilòmetres o, el que és el
mateix, 11,5 barques per a cada 38 quilòmetres. Aquestes xifres
constaten la necessitat reiterada de tenir mesures singulars ja
que a l’actualitat paguen justs, els que ja hem realitzat una
importantíssima reducció i ens hem consolidat com a una
vertadera flota artesanal, per pecadors.

Per si això no fos, poc convé recordar que la flota
d’arrossegament aporta el 65% del peix desembarcat a les Illes
Balears i, per quantitat, és el que sustenta les estructures
productives explicades a l’inici de la intervenció de
l’organització de productors i de les confraries de pescadors,
associacions centenàries i elements troncals sota l’estructura
del nostre sector.

Davant un escenari on el peix fresc provinent de la flota
illenca només serveix per cobrir el 16% de la demanda de peix
de la nostra societat, el pes de la flota d’arrossegament és
important no sobre el total, però sí en nombres parcials i és el
que assegura que encara hi hagi peix fresc a les nostres illes. I
és que, a més, les Illes Balears formen part pròpia dins la
Mediterrània Occidental classificada per l’Organització de
Nacions Unides per a l’alimentació i agricultura, coneguda amb
les segles en anglès FAO, com a zona GSA5, que envolta les
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Illes i dóna moltes possibilitats per poder fer una gestió
pesquera eficaç conjunta amb l’administració de l’Estat dins
l’actual marc competencial d’aigües interiors i exteriors i en
plena consonància amb la solució regionalitzada que planteja
la política pesquera comuna.

A més, Balears és capdavantera en àrees marines protegides
com són les reserves marines d’interès pesquer que sumen un
total d’11, com altres zones protegides com determinades zones
del Canal de Menorca, les aigües marítimes resultants de
l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera i el banc Émile
Baudot i les muntanyes submergides d’Àusias March, amb una
superfície total de 310.268 hectàrees equivalents a més d’un
10% de la mar balear.

De tota aquesta exposició se’n desprenen una sèrie de
consideracions cabdals. La primera és posar en pràctica la
singularitat del nostre mar balear gràcies a la regionalització
contemplada en el Reglament de la política pesquera comuna.
La segona, inclou futures actuacions amb l’assoliment dels tres
pilars fixats en la política pesquera comuna que, com hem dit,
versaven sobre la sostenibilitat mediambiental, la part social i
la part econòmica, per això demanam un pla socioeconòmic de
viabilitat de la flota pesquera. En tercer lloc, la consideració
que vàrem tenir durant els mesos durs de la pandèmia, allà pel
2020, quan va ser considerat com a sector essencial pel nostre
paper clau en el proveïment d’aliments en la cadena productiva;
una consideració que no s’ha tengut en el procés de vacunació
ni en el repartiment d’ajudes. I per últim, disposar d’estudis
científics actualitzats que avaluen les mesures dutes a terme per
reduir l’esforç pesquer.

Les conclusions serien que la defensa del sector pesquer
com a sector primari és una consideració perquè puguem tenir
consciència del valor que implica mantenir l’activitat pesquera
professional, molt arrelada al territori, el valor afegit que
implica per a la promoció turística de les Illes i la importància
per a la gastronomia i per a l’alimentació saludable dels
ciutadans de les Illes Balears.

Com a sector, el que reivindicam i denunciam és una
acceleració en l’aplicació de mesures molt dràstiques i que es
converteixen en una paret inaccessible per al sector pesquer. A
més, reivindicam que les mesures s’apliquin en funció de la
situació que es trobi cada zona específica dins el Mediterrani
Occidental i no un cafè per a tots, com aplica l’administració
espanyola en aplicació de l’ordre ministerial que transposa la
normativa europea al Mediterrani espanyol.

Demanam especial sensibilitat per poder mantenir el sector
pesquer que representa una activitat molt tradicional i
necessària, no només vinculada als interessos dels pescadors
sinó també a tota la cadena comercial com són: els mercats
municipals, les grans superfícies, les peixateries de barriada del
territori, la restauració i, en definitiva, un valor molt important
d’oferta gastronòmica per als interessos turístics de les Illes.

Finalment, i acab, només fer constar que demanam a la
política un cop de mà per poder superar aquesta situació i fer
valer que no desaparegui el sector primari el qual defineix
aspectes històrics, culturals, socials, econòmics i de fixació
d’activitat al territori. És a dir, activitats socials i econòmiques

ens ha configurat com a societat i com a poble per ser el que
som, una gent que ha viscut tradicionalment de cara a la mar i
que l’ha nodrida i que l’ha respectada i n’ha tingut cura.

Som el que som perquè uns van ser i d’aquelles arrels i
tradicions avui som aquí. Que la política doni solucions i futur
al sector primari i que doni esperances al sector pesquer i al
conjunt de la seva flota artesanal.

Moltes gràcies i ara qued a la vostra disposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Bonnín. Senyors portaveus, entenc que no falta
suspendre la sessió per quaranta-cinc minuts per formular
preguntes. D’acord.

Per tant, seguim amb la sessió i, per tal de formular
preguntes i observacions passarem a les intervencions dels
grups parlamentaris corresponents. Sr. Bonnín, contestarà
globalment a tots?

EL SR. PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE
CONFRARIES DE PESCADORS DE LES ILLES BALEARS
(Domingo Bonnín i Bautista):

Sí, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, perfecte. D’acord, idò així, donam la paraula al grup
proposant, El Pi Proposta per les Illes Balears i té la paraula la
Sra. Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Sr. Bonnín, gràcies per la seva presència, a vostè i a l’equip
que l’acompanya. A aquesta comissió evidentment jo
substituesc el Sr. Melià, però la compareixença la va demanar
la Sra. Pons, per la qual cosa deman disculpes que no pugui ser
aquí, i jo intentaré cenyir-me al tema tan bé com pugui.

En primer lloc, es va demanar aquesta compareixença per
diferents motius, en primer perquè pensam que és un deute
històric, ja que, després de més de 38 anys d’autogovern, mai
no havia estat convidat a participar a aquesta Comissió
d’Economia de la qual, segons el Reglament, depèn tot el tema
de pesca. També perquè volem posar en valor la figura de la
Federació de les Confraries de Pescadors i sobretot el seu paper
aglutinador que des de fa uns anys fa que totes les seves
corporacions tenguin una rellevància tant en àmbits estatals
com europeus i fins i tot internacionals com a altaveu del
sector. Finalment, per una situació laboral, econòmica i
d’ordenament jurídic que es cronifica en una sèrie de
desavantatges i perjudica de manera molt seriosa l’activitat
econòmica pesquera amb contínues restriccions imposades pel
Govern de l’Estat, en aplicació, com vostè ha dit, de la
normativa europea. Una activitat econòmica que és cabdal per
a la trajectòria històrica i per als beneficis i el valor afegit que
aporta a la nostra societat en termes de peixateries i
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consumidors i també mantenint unes tradicions culturals del
que ens ha forjat com a poble obert a la Mediterrània.

Darrerament ens omplim tots la boca del producte
quilòmetre zero, del producte local i creiem que aquest és un
molt bon exemple d’aquest producte local. Hem tengut, per part
de diferents confraries i també de vostès, de la Federació, una
preocupació, perquè hi ha hagut moltes pèrdues durant aquest
temps de COVID perquè no hi ha hagut les ajudes que fessin
que aquests ingressos que no podien tenir, perquè no podien
sortir a la mar, no hagin arribat.

Aquestes restriccions de les sortides ha fet que aquest sector
primari essencial no hagi pogut fer arribar el seu producte a la
ciutadania i sembla, així, que no s’ha tengut en compte com
tocava. Hi ha hagut problemàtiques on els dissabtes a Mallorca
no es podia sortir i semblava que això era una discriminació
entre illes, ja que a la resta d’illes sí que es podia fer amb
normalitat.

Hi ha hagut durant molts d’anys, vostè també ho ha dit, un
esforç per part de les embarcacions de les nostres illes, que s’ha
disminuït considerablement el seu temps de sortida. Creiem que
aquestes restriccions i prohibicions que s’imposen sense tenir
en compte al sector no és la manera de poder avançar i de
poder mantenir aquesta tradició i aquesta activitat econòmica
tan essencial i important a les nostres illes.

M’agradaria centrar-me una mica en les preguntes.
Nosaltres pensam que el REB el qual per part del nostre grup
parlamentari hem defensat històricament, és una de les eines
que podria avançar i fer avançar la diversitat econòmica, però
també és cert que moltes vegades quan parlam de REB ens
centram en els sectors industrials i es poden deixar una mica de
banda les oportunitats que generaria també aquest REB als
sectors primaris. 

Vostè ha parlat que el peix desembarcat que es consumeix
a les Illes no arriba al 20%, crec que ha parlat aproximadament
d’un 16%. M’agradaria saber si hi hagués una igualtat de costs
entre l’arxipèlag i les empreses de la península, si hi hagués
aquesta possibilitat d’exportació de peix fresc, com a
alternativa per augmentar aquest valor afegit d’espècies en
baixes captures a altres territoris, seria bo o si ens hauríem de
centrar a mantenir la situació actual sense deixar que
s’agreujàs. Això li ho dic perquè pensam que el fet
diferenciador que tenim a les Illes Balears, on també pensam
que hi ha d’haver aquestes eines que ens puguin ajudar,
requereix una atenció individualitzada, una atenció que també
vostè ha comentat, no poden ser les mateixes polítiques que
s’apliquen aquí que les que s’apliquen a altres llocs de l’Estat.
Per tant, m’agradaria saber si ens pot dir quina és la realitat del
sector pesquer de Balears en relació amb les altres comunitats
mediterrànies o amb la resta de comunitats, com podria ser el
País Basc, el País Valencià o Catalunya. 

Ha parlat de 33 barques d’arrossegament i també ens ha
posat qualque exemple d’aquestes amb la diferència amb un sol
port. M’agradaria saber si en això pot especificar qualque cosa
més.

També ha parlat vostè que si la FAO de les Nacions Unides
ja divideix el Mediterrani en zones o en sots-àrees geogràfiques
en GSA i assigna la GSA5 a Balears, cal desenvolupar el
concepte regionalització que preveu la política pesquera
comuna i aplicar solucions concretes, d’aquí aquestes solucions
individualitzades, en base a uns estudis científics realitzats a les
nostres aigües. Hi ha la preocupació que no hi pugui haver
altres embarcacions que tenguin diferents normatives i que
puguin aprofitar-se dels recursos de les nostres illes, de la mar
que ens envolta.

Per tant, ens agradaria saber, així i tot que es digui que la
política pesquera comuna parla d’emprar els darrers estudis
disponibles, que podem pensar que pugui ser lògic, però per no
poder engrunar-se els dits, però pensam que aquesta divisió no
hauria de ser excusa, aquesta previsió, per no fer els estudis
necessaris, actualitzats a l’àmbit de la Mediterrània Occidental.
Per tant, li demanaria si té constància de quan es varen fer els
darrers estudis, si sap si la darrera vegada que el Comitè
Científic, Tècnic i Econòmic de la Pesca va realitzar estudis en
aigües exteriors de Balears i si a la resta de l’Estat, o del
Llevant espanyol també se’n feren.

Segons les dades, és cert que la Mediterrània ha tengut
històricament índexs de sobreexplotació pesquera, un dels
índexs més elevats de les aigües europees, però ja fa anys que
tant a la Unió Europea, com des del mateix sector, i vostè ho ha
comentat, apunten a plans de gestió més sostenibles, que estan
contemplats a la reforma de la política pesquera comuna del
Reglament 1380/2013. Balears sabem que és capdavantera en
la creació de reserves marines, líder en protecció d’espais
marins i sobretot compta amb un sector pesquer receptiu el qual
ha fet molts d’esforços per ser més sostenible. Per tant,
m’agradaria saber com valora aquestes polítiques europees i
estatals en relació amb el sector pesquer. I si pensa que es dona
més importància a l’aspecte mediambiental, que la té, però que
també siguin per damunt els aspectes econòmics i socials que
suposa aquest sector.

Respecte de les darreres restriccions imposades pel Govern
de l’Estat en l’aplicació de la normativa europea per a aquest
2021, ens agradaria saber quina és la seva valoració i com ha
afectat la flota pesquera balear.

Des del nostre grup ens preocupa que es posi en perill la
viabilitat present i futura d’aquest sector tan important a les
nostres illes i per això també ens ha parlat de la reducció dels
dies de pesca, que fa perillar aquesta viabilitat socioeconòmica
del sector i la seva continuïtat, perquè de cada vegada estam
més restringits. Per tant, m’agradaria saber també què en pensa.

Ja per acabar, demà, dia 4 de juny, hi ha prevista una vaga
en protesta per les restriccions europees que va ser secundada
gairebé unànimement pels integrants de la Junta General
Extraordinària de la Federació de Confraries, i d’aquí
m’agradaria saber quines són les reivindicacions exactes que
fan des del sector pesquer balear i si arran d’aquesta
convocatòria de vaga s’han posat vostès en contacte amb la
conselleria, o bé la consellera o el director general, si s’hi han
posat en contacte per saber quina és la motivació i els
fonaments d’aquesta vaga.
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Jo ja li dic que des del nostre grup parlamentari ens
preocupa la situació que es pateix dins el sector i per això
també vàrem registrar una proposta, una PNL sobre aquest
tema. També hi ha hagut altres grups...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sureda ha d’anar acabant.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

... -vaig acabant, presidenta- hi ha hagut diferents grups
parlamentaris que han fet propostes, allà on nosaltres sempre
que donin suport al sector, són aprovades i les aprovam amb tot
el suport cap a vostès.

Simplement donar-los les gràcies i esper que em pugui
contestar aquestes preguntes i si en tot cas no podria ser, ja li
demanaria en el segon torn.

Gràcies presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Moltes gràcies presidenta. Lo primero que quiero hacer es
agradecer la presencia aquí de la Federación de Cofradías de
Pescadores de Baleares, a su presidente Domingo Bonnín,
Antoni Garau y a Lali, que los conozco personalmente y espero
que podamos sacar algo en claro. También agradecer a El Pi
que haya solicitado esta comparecencia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, es pot acostar un poc més al micròfon?

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

También agradecer a El Pi que haya solicitado esta
comparecencia, pues la iba a pedir, pero ellos se me
adelantaron. Con lo cual me va bien.

Como bien saben los diputados, tengo un problema con el
tiempo, porque empiezo a hablar de pesca y puedo estarme
horas. Como bien saben los diputados de esta cámara, son
muchas las veces que se está hablando de pesca en nuestras
islas, en este Parlamento, por parte de esta diputada que les
habla, una diputada que ha estado casi 27 años en pesca y que
aunque pasen los años, sigo en contacto con mis compañeros
todas las semanas realmente. Lo de esta diputada ya es
deformación profesional, la pesca, por si alguien no se ha dado
cuenta, es mi vida y mi pasión.

Cuando vine a este Parlamento pensé qué podía hacer por
este sector y aquí estoy, creo que han aprendido muchas cosas
muchos de los diputados, que ignoraban de nuestros
pescadores. Ya con esto me basta estar aquí en este Parlamento.
En este momento los que hemos estado tanto años trabajando

junto al sector pesquero, somos muy conscientes de que están
en su peor momento, por lo menos desde que yo vivo y he
trabajado en pesca. 

He avisado a la consellera muchas veces, a la Sra. Mae de
la Concha, de lo que se le venía encima por activa y por pasiva,
pero ni caso. Ya sabrán ustedes que el pasado martes día 1 tuve
una interpelación con la consellera sobre el reglamento de la
Unión Europea de las barcas de arrastre. A partir de aquí, ya
presento una moción derivada de esta interpelación, que confío
que sea aprobada por la mayoría de todos los diputados y
grupos políticos de la cámara, ya que la Sra. Mae de la Concha
me vino a decir que estaba de acuerdo en todo lo que yo le
estaba diciendo. Vamos a ver a la hora de la verdad, a la hora
de votar, qué pasará.

El sector pesquero de las Islas Baleares realmente está en
un SOS en estos momentos. Agradezco al Sr. Bonnín toda la
información que nos ha dado, pero me gustaría hacerle unas
preguntas. Puedo estarme horas, pero, bueno, empezaremos.

En primer lugar, quería preguntarle si las barcas de arrastre
de Mallorca y Menorca, que sufrieron graves pérdidas
económicas por la captura de la nueva especie llamada “bala de
paja”, preguntarle si han sido compensados económicamente de
alguna manera, ya que, según la consellera Mae de la Concha,
durante dos años seguidos que le he planteado el problema, me
ha asegurado que se iban a buscar los recursos para compensar
dichas pérdidas, ya que era muy difícil investigar sobre el tema,
cosa que yo no creo que sea así. Un barco de carga de “balas de
paja”, carga tantas en un puerto y debe descargar las mismas en
el puerto de llegada. Con lo cual creo que es falta de interés y
medios. Pero me gustaría saber si de alguna manera han sido
compensadas las barcas que se han visto afectadas.

Por otro lado, también me gustaría que me comentara cómo
está el sector de artes menores profesionales de las Islas
Baleares ante la disminución de horas de pesca, debido al
descanso obligatorio. Sabemos que el conflicto de Menorca,
debido a la pesca de la langosta, se ha solucionado para este
año puntualmente, ¿pero se sabe lo qué va a pasar el año que
viene? Me gustaría que me diera también su versión.

En relación a las famosas cajas verdes que se van a instalar,
que están a punto de instalarse en las barcas de artes menores
por parte de la Dirección General de Pesca, ¿qué opinión le
merece al sector? Sabemos que el contrato está a punto de
licitarse y que empezarán a instalarse, de esta manera la flota
estará geolocalizada en todo momento. Entre otras cosas vemos
que se hará la instalación, según el contrato, en tres fases:
primero, cien; luego tres cien y luego cincuenta más. ¿Están
ustedes de acuerdo con este sistema de control y de reparto de
dichas cajas verdes? ¿Saben cómo se va a escoger quiénes del
total de la flota serán los primeros? ¿Han dado ustedes su
apoyo absoluto a la Dirección General de Pesca, tal como
confirma la consellera?

Otro tema a tocar es el nuevo reglamento de la Unión
Europea, que afecta sobremanera al sector de arrastre de las
Baleares. Según nuestra opinión, en Baleares no hay que poner
más zonas de veda de arrastre, pues ya contamos con muchas.
La realidad es que el sector pesquero de las Baleares ha sido
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pionero en la protección de sus propios recursos pesqueros. De
ahí que no se entienda que la Unión Europea no haga
distinciones por zonas geográficas que sería lo que se tendría
que hacer.

Por otro lado, el esfuerzo pesquero de las barcas de arrastre
de las Baleares no tiene nada que ver, como bien ha dicho el Sr.
Bonnín, con el que tienen otras zonas o países, como pueden
ser Francia o Italia, y no sólo hablo de motores o esloras,
también en relación a los horarios de faena como hemos estado
hablando. Usted sabe bien que en Baleares la media son 12
horas, Francia 15, Italia llega a las 18, e incluso en las Pitiusas
suelen trabajar una media 8 horas, y no más, y eso el que hace
8 horas. Entonces, me gustaría, ¿qué piensa la Federación, que
me dé la opinión realmente de si están ustedes contentos con el
trabajo y el apoyo realizado por la consellera de Pesca, la Sra.
de la Concha, en este tema, o por el contrario piensan que
debería y debe realizar un esfuerzo para que cambie la orden ya
que el mismo reglamento y la orden lo permiten? Si sigue
manteniéndose la orden nacional de reparto de horas de pesca,
¿piensan ustedes que la flota de arrastre balear podrá
sobrevivir?

Otro tema sobre el que también me gustaría hablar y saber
su opinión es el del atún rojo. ¿Qué opina el sector de dicha
especie? Sabemos que es un depredador nato y su excesiva
protección ha hecho que ahora sea abrumadora su existencia en
nuestras aguas, y que está provocando la extinción de otras
especies, como puede ser el verderol. Lo más fuerte fue cuando
en el 2006 se prohibió la captura de atún rojo por parte de los
pescadores de artes menores en aquel momento. Y gracias a
diferentes estudios que se llevaron a cabo se consiguió que las
artes menores pudieran volver a pescar y a tener cuota en el
2018.

A fecha de hoy tienen una pequeña cuota asignada que
cogen con linea de mano y es una pesca verdaderamente dura.
Además, sabemos también que los atunes actualmente están
afectando también a las barcas de cerco, sobre todo en la
península, que en lugar de la especie que van a buscar, como el
boquerón, se encuentran atunes, debido al exceso que hay. Y
me gustaría preguntarle ¿en cuánto creen ustedes que se debería
incrementar esta cuota para los pescadores de artes menores?
Porque creo que sería lo más interesante y que el ministerio lo
aceptara.

En tema del atún, ya lo avanzo hoy, el martes volveré a
hablar de ello, pero volvemos a hablar de descartes ilegales por
parte de la flota de los atuneros franceses e italianos que están
al norte de la isla. Ayer, sin ir más lejos, una embarcación de
arrastre vio toda su captura deshecha porque pescó una media,
creo que han sido 9 o 10 atunes, una media de 300 quilos ya
medio podridos en sus artes. Ésta es la realidad, me gustaría
saber qué piensa, porque yo cada año le pregunto a la
consellera y no me sabe contestar qué se puede hacer.

Ya por último, bueno, entre otras cosas también me gustaría
que me hablara de los inspectores de pesca y de los diferentes
agentes de autoridad, como pueden ser el SEPRONA o Guardia
Civil del mar. Me gustaría saber si creen ustedes que Baleares
cuenta con los suficientes medios personales y técnicos para
hacer una buena labor o por el contrario es deficitaria en todos

los sentidos. Esta diputada hace más o menos un año presentó
una moción, que se aprobó, en la cual se pedía que se
incrementaran estos medios. Me gustaría saber si son o han
sido conscientes de que se haya hecho algo en este sentido o si
por lo contrario todo sigue igual o peor.

 También otro tema que me gustaría que me valorara y que
me dijera su opinión, entre otras cosas, es sobre la aparente
retirada de ciertas subvenciones por parte de la Unión Europea
al sector pesquero profesional que se está anunciando, como
puede ser la ayuda al gasoil, eliminación de subvenciones al
gasóleo pesquero, entre otras subvenciones de pesca. O sea, el
sector cada vez con menos ayudas, se va a pique, vamos, es que
lo tengo muy claro, a este paso.

Y ya, que aún me queda tiempo, me gustaría también
preguntarle sobre la GSA5. ¿Qué opinión le merece que los
grupos de este gobierno que forman parte del Gobierno, PSOE,
Podemos y MÉS per Mallorca, esta diputada presentó una
moción en este parlamento para que se pusiera en marcha lo
antes posible el inicio de la GSA5, que es de obligado
cumplimiento, por la Unión Europea, que además acabaría con
el problema de las aguas exteriores e interiores y podríamos
tener una zona geográfica y hacer los estudios pertinentes, que
nos hubieron ido tan bien sobre todo para el tema de arrastre y
otras pesquerías, me gustaría saber su opinión en relación a
esto, que el equipo de gobierno me haya votado en contra al
inicio y a la realización y el proyecto de la GSA5.

Creo que mi tiempo ya se acaba, en la segunda parte seguiré
con más temas.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Gracias sobre todo, Sr. Bonnín, por las
explicaciones que ha dado, ha sido muy claro y además sobre
todo poner en valor que cuando alguien que no es político
viene a comparecencia pues hay todavía más complejidad
porque, como se puede observar, de forma legítima muchas
veces algunos grupos pueden querer hacer un uso partidista,
como es legítimo, y puede complicar al ponente que, al fin y al
cabo, viene a decir una problemática del sector sin un tinte de
a qué partido favorece más o no. Con lo cual, agradecer mucho
el esfuerzo y además creo que lo ha explicado todo muy bien.

En ese sentido, además, me ha sorprendido mucho que sea
la primera vez que se trae a comparecencia al sector, más que
nada porque me sorprende mucho que esta cámara, que se
supone que tenemos que trabajar por los problemas de la gente,
al final, luego lo que vemos en el día a día es que aquí se habla
de muchas cosas, pero los representantes de asociaciones de
cualquier colectivo no siempre vienen aquí o no siempre se les
pide venir para poder explicar de primera mano las
problemáticas. En ese sentido, me sorprende, espero que en

 



ECONOMIA / Núm. 45 / 3 de juny de 2021 711

esta comisión a partir de ahora vaya viniendo más gente y
agradecer muchísimo que haya venido a dar explicaciones.

Yo en lugar de centrarme tanto en intentar ver qué ha
pasado o qué ha dejado de pasar, creo que lo que me toca es
más decir qué opinamos como grupo parlamentario y qué
creemos que debe ser el camino a seguir, que además, por
supuesto, una vez que le hemos escuchado, creo que
coincidimos plenamente en ese sentido. 

Hay que hacer o hay que conseguir que desde el Gobierno
del Estado y sobre todo desde la Unión Europea se comprenda
que el impacto de la pesca en nuestras islas, y sobre todo el de
la pesca de arrastre, no tiene nada que ver con el de otros
territorios del Mediterráneo. Y creemos que de esto se tiene
que dar cuenta el ministerio y sobre todo Europa. Además,
tienen que comprender que la presión pesquera aquí, en
Baleares, es incluso diez veces inferior a la de otros territorios.
Voy a decir un territorio también español, sólo a modo de
comparativa porque la consellera lo dijo en la propia
interpelación, es que mientras que aquí hay 33 barcas de
arrastre distribuidas en casi 1.500 quilómetros de costa, en
Cataluña mismo hay 300 barcas por 800 quilómetros. O sea, se
tiene que comprender eso. 

Luego, creemos que aquí además todo el sector de la pesca
es de la parte más sostenible que hay a día de hoy, no sólo en
España, sino en todo el Mediterráneo occidental y además la
más controlada que se ve en cuanto a protección gracias a
nuestras reservas marinas y a otras cosas como, por ejemplo,
usted lo ha dicho, al número de horas que sale, al de días que
ya se han reducido.

Por eso, creemos que se tiene que entender y que se acepte
que nuestra realidad como zona pesquera es completamente
diferente al del resto a la hora de plantear estas reducciones que
se tienen que hacer.

Y creo, además, que como administración autonómica, en
este caso hablo del Govern, lo que hay que conseguir es
convencer al ministerio por completo para que comprenda que
las realidades territoriales son muy diferenciadas y que en
específico la del Mediterráneo, la de Baleares en específico, es
la que más porque de hecho, bueno, ya se han conseguido
algunas cosas para que se comprenda. Voy a poner un ejemplo,
para este año no se pretendía un 7,5, como ustedes sabrán, se
pretendía un 15, la conselleria consiguió ese 7,5, pero
igualmente son malas noticias porque, usted ya lo ha dicho, el
año anterior a la práctica ya se redujo un 21%. 

Con lo cual, al final lo que está pasando es que una vez más
aquí, en Baleares, el sector sí que cumple, incluso más, pero
luego por normas genéricas se le castiga, se le castiga porque
se le pretende una reducción cuando ya se estaba reduciendo,
se le castiga porque en realidad lo único que consiguen es
ahogar al sector. Además, el propio Reglamento Europeo de
2019-2022 ya incluye que se tiene que diferenciar por zonas y
no hacerlo conjuntamente, como pretenden desde el ministerio,
para cinco zonas de cada área del Mediterráneo español. 

Con esto me refiero que lo que tenemos que demostrarle a
Europa y a España es que las especies en peligro, justamente en

nuestra zona, están mejorando y, en ese sentido, que
entendemos que las restricciones van por ahí, por el tema de
biodiversidad, ya se está cumpliendo, ya hay restricciones,
hablamos de un sector que ya lo padece y que si entendiesen
nuestra realidad podrían adaptarlo, bien porque aquí no se
hacen todas las horas que se hacen en otros países, o bien
porque aquí ya hay muchas restricciones en cuanto a días que
se sale, o bien simplemente por lo que ha comentado usted
también, es un sector esencial que además si siempre estamos
hablando de potenciar el producto local en nuestras islas,
precisamente atacar a la línea de flotación de un sector esencial
para nuestro producto local no tiene sentido ni político ni
económico ni social. 

En ese caso creo que, para mejorar la pesca, no es sólo
abordar esta cuestión, habría que abordar muchas otras, usted
las conoce mucho mejor que yo, hablamos de cómo
promocionar el producto, hablamos del precio, hablamos de
condiciones que son injustas respecto a esa competitividad que
otros países tienen y que desde aquí no se puede ofrecer -por
nuestra propia normativa, dicho sea de paso-, pero ahora mismo
estamos hablando a lo que se apunta y es la reducción que se
pretende en una hoja de ruta europea que afecta muy
negativamente a Baleares y además, comprendemos, de forma
injusta.

Yo no me voy a extender demasiado, no le voy a realizar
preguntas porque creo que usted lo ha explicado todo muy
bien, creo que es labor de los políticos el conseguir todas las
reivindicaciones que el sector hace, conseguir que sean una
realidad y protegerlo.

Y lo que sí que quiero dejar muy claro es que para nosotros,
para nuestro grupo parlamentario, para Unidas Podemos, la
reducción de días de pesca planteada por la Unión Europa nos
parece completamente injusta para Baleares. Consideramos que
además aquí ya se ha hecho un gran esfuerzo por parte del
sector pesquero y que se ha visto que ha tenido resultados muy
positivos para la biodiversidad marina del Mediterráneo, y que
no es necesario aplicar más. Y creemos que eso es lo que
Baleares tiene que defender ante el ministerio, y creemos que
el ministerio tiene que conseguir que Europa lo comprenda. Y
cuando digo todo el rato lo del ministerio y Europa es porque,
por mucho que se intente hacer ver o creer, por desgracia, no
se tienen las competencias en la comunidad autónoma en
cuanto a pesca de arrastre, entonces, nuestra labor tiene que ser
que se comprenda la diferenciación de Baleares. Si se consigue
que se comprenda y que lo defiendan creo que hay motivos más
que objetivos para que no apliquen una norma genérica a un
territorio como el nuestro, que solo se va a ver perjudicado.

Muchísimas gracias por la exposición que usted ha hecho
tan clara y de verdad, les deseo muchísimo ánimo. Y esperemos
que todos juntos y cohesionados consigamos que se comprenda
esta reivindicación que hace falta.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez.
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EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta, señores diputados, señores
comparecientes. Creo que sí que debemos todos celebrar y
darnos la enhorabuena por esta comparecencia de una
corporación de derecho público que realmente representa a los
verdaderos conocedores, a los verdaderos técnicos, como
hemos visto, además incluso una barca ha quedado amarrada en
el día de hoy para poder celebrar esto aquí, y creo que debemos
agradecerlo.

Nosotros tenemos varias preguntas y varios intereses en este
tema y creo que han quedado perfectamente formulados por el
Sr. Bonnín. 

Nuestra primera pregunta, la más urgente es ¿cuáles serían
los requerimientos más inmediatos, más urgentes por parte de
ustedes, cuáles serían las necesidades a cumplir para evitar la
desaparición de un sector, que empieza a parecer esto Crónica
de una muerte anunciada, si recuerdan aquel título tan
sugerente de García Márquez, porque llevan ustedes
avisándonos de que este sector no tendrá viabilidad, y es una
cosa que tenemos aceptada y asumida todos y sin embargo
vamos dejando llevar; entonces, mi primera pregunta seria:
¿cuáles son sus verdaderos requerimientos inmediatos,
urgentes, perentorios, qué necesitan ya mismo?

Me ha parecido también muy pertinente su deferencia
continua a les tres patas que está muy bien planteada, porque
tanto la señora...., ¿cómo se llama?, Klockner, ministra de
Alimentación y Agricultura alemana, en estas reuniones que se
han estado teniendo en el... esto... como el Sr. Planas, como
aquí mismo la Sra. de la Concha, siempre hacen referencia
como a dos puntos: la sostenibilidad medioambiental y el
mantenimiento de la actividad. Este vago mantenimiento de la
actividad parece ocultar un punto..., quiero decir, que usted
planteaba muy bien, el social y el económico. Es decir, nuestra
pesca participa muchísimo en la generación de la riqueza, es
parte integrante de nuestra generación de la riqueza, punto uno,
aparte de su labor social, y de producir puestos de trabajo y de
representarnos, participa en la generación de nuestra riqueza,
y debe participar muchísimo en la oferta de nuestro producto,
debe basarse, sobre todo, en cuáles son las necesidades de
nuestra población, que es algo que aquí se obvia y se soslaya
continuamente. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué
requerimientos? 

Y resulta que producimos eso, entre el 17 y el 20, según el
momento álgido de lo que necesitamos. Es absurdo.

Eso nos lleva al tercer punto, el del producto local y el
desarrollo del producto local, que el Sr. López estaba
desarrollando tremendamente bien. ¿Es posible que unas islas
del Mediterráneo no tengan entre su gran oferta turística,
cultural, gastronómica, tradicional una oferta gastronómica de
pescado? ¿Cómo es posible que vivamos vendiendo salmón
noruego en nuestros restaurantes a los turistas? No tiene
sentido, digo, no sé, vayan ustedes a Túnez, a Málaga, a los del
pescadito frito, aquello de los gaditanos, que se comen los
erizos. Quiero decir, no sé, es una parte..., y aquí no, aquí, ¿de
dónde nos viene el pescado, de verdad, de Madrid, congelado?

Aquello de Madrid, el primer puerto de mar de España, aquello
que decían. Verdaderamente me sorprende.

Perdón, intentaré hacer las preguntas más cortas y con
menos... porque ya sé que si no la presidenta a mí me persigue. 

El tercer... bien, habíamos hablado de este asunto, que me
parece muy bien planteado y muy inteligente, lo de las tres
patas. Me llevaba al punto tercero que era este del producto
local, que esto no parece tener sentido. Mi pregunta número
cuatro es ¿cómo soportan, cómo sobrellevan la demonización
o estigmatización del sector? Parecen estar ustedes vistos como
unos esquilmadores de un patrimonio público..., que nosotros
hemos intentado plantear muchas veces que se haga la
comparación con la agricultura, sobre todo los demersales y los
arrastreros, ¿eh? En los campos cultivados no son una maldad,
no son un aprovechamiento malvado de los recursos por parte
de unos egoístas, y la defensa de las pequeñas alimañas que
corretean por allí de las malas hierbas, aquí en los rodolitos y
los coralíferos a nuestro gusto se entra con una..., es como si no
dejásemos arar los campos diciendo que, claro, las pobres
malas hierbas, la juncia tiene su papel fundamental en el medio
ambiente. O sea, nos parece equívoco y desacertado.

En el punto número 5, me gustaría saber, de verdad, qué
posibilidad real tienen del cumplimiento de las últimas
normativas, estas que han aparecido ahora en su doble
vertiente, tanto en las cuotas como en la jornadas, como en la
asignación de capturas, si son realistas. Sabemos que son muy
pequeñas, ¿eh?, porque, como usted nos ha explicado, tenemos
una flota muy pequeña, en torno a 35..., que comparativamente,
además, y como nos ha explicado muy bien, en sección de costa
nuestra relación de barca con tramo de costa es verdaderamente
ejemplar, vamos, para el resto del mundo.

Y después, esta que también apuntaba la Sra. Marí,
perfectamente, todas estas pequeñeces, digamos, de
geolocalización, además todas estas nuevas voluntades que hay,
cámaras, diarios electrónicos, o sea, por lo visto el patrón ahora
tendrá que olvidarse de la navegación y de la actividad
pesquera, porque tendrá que andar..., será un funcionario de sí
mismo que siempre tendrá que estar controlando.

Entonces, en estos horarios, nos gustaría saber, porque los
horarios son muy cortos, sobre todo son muy cortos
comparados con Francia y con Italia, si esto incluye las
travesías, porque, claro, con todas las zonas estas que vamos
vedando y prohibiendo, la distancia que tienen ustedes a los
caladeros se va a incrementando.

En este..., yo, perdone, soy de Menorca, además, con lo que
permítame la especial preocupación, primero, por el Canal de
Menorca, que queda completamente prohibido con todas las
últimas normativas, la distancia entonces que esto obliga a
recorrer, Alcúdia, Pollença y Ciutadella, que han de hacer unas
travesías en torno a tres horas para llegar a los caladeros, que
ahora sí tienen asignados, pero que, con estos horarios, que
además usted ha dicho que los de Menorca son de ocho horas,
pues entre las dos, tres horas de hacer las 12, 15, 12, 18 millas
que hay que recorrer y la vuelta, entiendo que el periodo de
actividad que les queda es muy, muy corto -ya voy, ya voy...-
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Esta posibilidad real de cumplimiento y de zonas, bueno
horarios...

No, y Luego, también quería que nos comentara esta
disminución continua del esfuerzo balear con estos niveles tan
bajos, una de las cosas que también se ha detectado es
presencia de otras flotas, vamos teniendo periódicamente
noticias de aparición de las flotas de Castellón en Menorca, de
las de Alicante en Ibiza, incluso de las argelinas en los bajos de
Cabrera. Entonces, nos gustaría de todas maneras, que
comentase sobre esta posibilidad cómo lo ven.

Y tenía como último punto y apuntado -como decía la Sra.
Marí- la utilidad y necesidad de las inspecciones, ¿cuál es su
punto de vista, ustedes qué requerimientos tendrían ustedes,
cuáles tendrían?

Vale, con lo que espero haber resultado claro en mis
preguntas.

Gracias por su comparecencia de nuevo, Sr. Bonnín.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Bonnín, per ser avui aquí,
el Sr. Bonnín i els seus acompanyants. Bé, amb el Sr. Bonnín
fa anys que ens coneixem, ens vàrem conèixer devers l’any
2000, més o manco, en reivindicar pel sector primari. No
explicarem la manifestació o l’acte que fèiem, però sí que
reivindicàvem un gasoil, un preu assumible per al gasoil
professional del sector primari. Gràcies per venir i gràcies per
fer-nos veure que és la primera vegada que la Federació de
Confraries de Pescadors compareix a aquest parlament, la
veritat és que és tota una lliçó i... més professionals, com vostè,
de tots els sectors econòmics haurien de comparèixer en
aquesta casa, per ventura tocaríem més amb els peus a terra.

Pel que vostè ens ha explicat i per les informacions que
tenim, el que veiem és que tant les reivindicacions del sector
com les reivindicacions o passes que fa el Govern de les Illes
Balears són complementàries unes amb les altres, i m’explicaré,
és a dir, el sector reivindica, reclama la retirada del reglament
europeu, aquest que s’ha aprovat o que es vol aprovar, i la
dimissió del comissari que l’ha plantejat. Jo crec que això és
complementari al reconeixement de la singularitat que reclama
el Govern de les Illes Balears al Govern de l’Estat i a la Unió
Europea de la zona pesquera de les Illes Balears, la GSA5
aquesta.

Aquesta singularitat hi és perquè hi ha una feina feta per
part del sector, una feina prèvia important feta per part del
sector. És clar, no és el mateix la flota pesquera
d’arrossegament de Catalunya i València, la GSA6, que són
420 barques més o manco, pel que hem pogut aclarir, que les
33 de les Illes Balears. Aquí hi ha una feina prèvia, aquí hi ha
una feina prèvia i un esforç previ, que l’ha feta el sector i això
se li ha de reconèixer, i és veritat que també ha estat en part

ajudat pel Govern, però qui ho lidera sempre és el sector en
aquests casos, i ho sabem, ho sap vostè, és a dir, al final és el
sector qui ho fa. Per tant, nosaltres entenem que la complicitat
que hi hauria d’haver entre el Govern de les Illes Balears, que
reclama això, i el sector, hauria de ser important. I la vaga o
l’aturada que faran demà vostès, que la faran al cent per cent,
perquè al final ha estat pràcticament el cent per cent, la farà el
cent per cent de la flota, i les gestions que puguin fer el Govern
en aquests moments davant el ministeri pens que haurien de ser
complementàries, s’haurien de complementar i haurien d’anar
dirigides cap al mateix sentit.

Per això li deman, és clar, hi ha una feina feta des de l’any
2016, què en pensa vostè de la reducció dels dies de pesca i
com ha influït això, per exemple, en la quantitat de quilos de
peix replegat, com influeix una cosa en l’altra, perquè son
dades que són importants a l’hora de valorar la feina feta pel
sector sobretot.

I sí, normalment, quan es prenen mesures, i la Unió Europea
n’és especialista en això, des d’un despatx, a l’hora de
transposar-les, sigui a una fàbrica, sigui a la mar, sigui a la
pagesia, no funcionen, les mesures sempre s’han de prendre en
col·laboració amb el sector, i Brussel·les, massa vegades, per
no dir sempre, té la fórmula de pensar dins un despatx el que és
bo per a aquell que s’aixeca a les quatre del matí i posa la barca
en marxa, i normalment no sol funcionar. Les coses s’han de fer
en col·laboració amb el sector...

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

... -gràcies, vicepresidenta.

Per tant, seguirem parlant-ne, li agrairé si em pot contestar
la pregunta, i a un segon torn seguirem endavant, però ja li dic:
gràcies per venir, gràcies per la lliçó que ens ha donat i a veure
si entre tots aconseguim aturar aquesta... o almanco que es
reconegui la singularitat de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Seguidament pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula la diputada Sr. Ribas, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Yo no creo que agote el tiempo porque
ya han hablado otros representantes de otros grupos políticos
y le han planteado ya muchas cuestiones que me gustaría
también escuchar su respuesta.
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Lo que sí que le quería comentar es que, bueno, nosotros
tenemos que reflexionar porque a veces pensamos que Europa
es algo que está como muy lejos, que no nos afecta, ¿verdad?,
pero sí que nos afecta y tanto que nos afecta, hasta el punto de
que las normativas europeas pues miren lo que están
consiguiendo, pues este perjuicio que está ocasionando a la
pesca profesional en Baleares, pero también en Galicia,
también en Valencia, también en..., al final en toda España la
pesca profesional está en pie de guerra contra este cambio
normativo.

Y esto es curioso porque también nosotros tenemos
representantes allí en Europa, votamos en las elecciones
europeas cada cinco años, ¿verdad?, y resulta que los
eurodiputados que representan a España en la Unión Europea
de las diferentes formaciones, pues, tienen algo que decir sobre
estos cambios normativos, y es curioso porque aquí todavía no
se ha introducido, pero a mí me gustaría dejar constancia de
que VOX, precisamente, que cuenta con cuatro eurodiputados
en Europa, votó en contra de este proyecto de esta reforma de
este reglamento de control de pesca, que pone en riesgo el
futuro de la pesca artesanal, y no así otros partidos que tienen
representación y que son partidos nacionales, como por
ejemplo el Partido Popular, el PSOE o Ciudadanos, que
votaron a favor de esta modificación de este reglamento.

Por tanto, es interesante saber dónde estamos cada uno, cuál
es la posición que hemos adoptado y cómo hemos llegado hasta
donde estamos, luego es fácil cuando el sector se siente
perjudicado apuntarse al carro y decir: bueno, lo entendemos
perfectamente, vamos a ayudar, pero lo cierto es que todos
tenemos aquí una responsabilidad y que las políticas públicas
no son por casualidad, sino porque hay alguien desde Bruselas
que las está impulsando y que cuenta con el apoyo de las
personas que están allí representando a los ciudadanos. Por
tanto, esto es muy importante.

Como decía, VOX es el único partido... es un partido
nacional que sí ha votado en contra del cambio de este
reglamento, porque veíamos venir lo que iba a suponer para el
sector de la pesca profesional en nuestro país.

También totalmente de acuerdo con que se deben actualizar
los informes técnicos para analizar si estas restricciones que se
están implantando, incluso las que tenemos ya, cumplen con el
principio de proporcionalidad, que es un principio que opera en
nuestro ordenamiento jurídico, que está reconocido por la
jurisprudencia, por los tribunales y que evidentemente las
administraciones públicas no pueden implantar medidas para
conservar un bien jurídico, en este caso es el medio marino, en
contra de otro bien jurídico que queda completamente
desprotegido, como es el derecho a la pesca o a la actividad de
la pesca que, además, es una actividad del sector primario que
es necesaria y que tanto beneficio podría dar a esta comunidad
autónoma, como bien han dicho otros representantes, una
comunidad autónoma que precisamente vive del turismo y que
puede estar muy ligado y que puede ser un valor añadido a este
principal sector económico que es el turismo, pero que se
apoya en otros sectores, como podría ser la pesca.

Por tanto, sí, hay que actualizar esos informes técnicos y
sobre todo saber si son necesarias y efectivas las restricciones

que se están imponiendo, porque también tenemos que tener en
cuenta que precisamente Baleares es un territorio que cuenta
con unas reservas marinas muy superiores en porcentaje a lo
que está pidiendo la Unión Europea incluso, la Unión Europea
habla de un 30% de territorio con reserva marina y nosotros
superamos ampliamente, incluso en alguna isla estamos en el
80% de ese territorio. Por tanto, ya tenemos unas medidas
restrictivas aquí, en Baleares, que, por supuesto, no se están
teniendo en cuenta desde las oligarquías europeas que parece
que van como una apisonadora, legislando y arrasando con
todo sin tener en cuenta las diferentes características incluso del
tipo de pesca que se hace en cada sitio. No es lo mismo la
pesca en el Mar Mediterráneo, que es una pesca
mayoritariamente más artesanal, que en el Atlántico donde es
una pesca más de arrastre, que arrastra con todo y que causa
muchísimo más perjuicio en el medio marino.

Por tanto, simplemente me gustaría saber ¿qué considera
usted sobre la ampliación de las reservas también que se
pretende implantar por parte del Gobierno de Baleares, si la
federación tiene algun posicionamiento al respecto, si se cuenta
con ustedes a la hora de planificar esta protección del medio
marino, si se sienten representados en las normativas que está
proyectando el Gobierno balear actualmente?

Y, bueno, creo que con esto ya ya doy por finalizada mi
intervención.

Muchas gracias, Sr. Bonnín, por haber acudido y por haber
comparecido y haber hecho este sacrificio de dejar de sacar su
barco hoy, para estar aquí con nosotros, que sé que en los
tiempos que corren es de agradecer.

Gracias y gracias a sus acompañantes también. 

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari Mixt no
ha vengut cap representant a aquesta comissió, per tant, donam
la paraula al Sr. Jordi Marí, per part del Grup Parlamentari
Socialista. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Moltes gràcies, presidenta, bon dia a tots. Vull agrair, en
primer lloc, la presència i les explicacions del Sr. Bonnín avui
en comissió per donar-nos una mica d’aquesta informació de
primera mà de la situació del sector pesquer i, concretament, de
l’efecte que tenen aquí les restriccions que vénen d’Europa.
Crec que els dies que compareix una persona o algú que no és
un càrrec públic, diguéssim, de l’administració són
compareixences per donar-nos el seu punt de vista tècnic i
objectiu de la gent que es troba a sobre de les barques, en
aquest cas, i no per utilitzar-lo, diguéssim, com a arma contra
el govern de torn, sinó, com dic, perquè ens il·lustri una mica
a la gent que no sabem tant de pesca.

Vagi per endavant que la postura del nostre grup
parlamentari és de total suport i de total reconeixement de la
situació injusta i difícil per la qual passa el sector arran
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d’aquestes restriccions imposades des d’Europa. Sentir-lo a
vostè ens posa de manifest, en primer lloc, les restriccions i les
dificultats a partir d’aquest moment i també una mica les que
vénen d’enrere perquè no és la primera dificultat, encara que
aquestes són prou considerables.

A aquesta comissió hem tengut, pens, en temes de pesca
especialment, un cert nivell de consens i d’unanimitat prou gran
i no crec que avui sigui un dia diferent, més enllà d’algun cas
concret de com portar a terme alguna iniciativa, ho dic perquè,
bé, he sentit molts comentaris que també volia fer i preguntes
també que, com que són una mica reiteratives, ja no les
plantejaré. 

Des del nostre grup pensam també que, igual que amb altres
moltes disciplines o altres qüestions, sempre és important
mantenir un cert nivell, un cert grau d’equilibri, he estat content
perquè vostè a la seva exposició inicial també ens ha parlat
d’equilibri. En tot el que falti equilibri, una cosa
desequilibrada, al llarg del temps no sol mantenir-se, no sol
durar; dit amb altres paraules, no serà sostenible. 

Per això, com dic, el nostre grup intenta introduir sempre
que pot criteris de sostenibilitat a totes les disciplines, i no
només parlam de sostenibilitat ambiental sinó que també
parlam de sostenibilitat social i econòmica. Un exemple del que
parlam aquí, a aquesta cambra, sempre és el famós turisme
sostenible, que turisme sostenible no vol dir un turisme
ambiental, sinó que vol dir un turisme equilibrat i equilibrat vol
dir que no només es tengui en compte el seu vessant econòmic,
sinó que també es puguin tenir en compte certs efectes negatius
que pugui tenir sobre el seu vessant ambiental i el seu vessant
social.

I dic tot això perquè pens que en les qüestions de les
restriccions que han vengut des d’Europa a la pesca
d’arrossegament, ens trobam davant d’un cas d’equilibri mal
gestionat, d’acord? La pesca, com molts altres sectors, també
té un vessant econòmic, un vessant ambiental molt important,
la pesca també, i un vessant social. Igual que amb el tema del
turisme anam cap a la part ambiental, en aquest cas pens que la
part preponderant ha estat cap al proteccionisme ambiental una
mica excessiu, diguéssim, almenys a les Illes Balears on la
biodiversitat no es troba amenaçada i tenim una situació molt
millor que al nostre voltant, encara que no se’ns tracti amb
correspondència en aquesta situació.

Per tant, una, com dic, és el desequilibri que es genera. I
una altra qüestió és la nul·la consideració que trobam que es fa
aquí a les particularitats de les nostres aigües, la nul·la
diferenciació que, com ja han dit molts dels companys que
m’han precedit, és el que aquí tal vegada s’obvia. Perquè aquí
s’ha fet molta reducció, el problema és que, per dir-ho amb
paraules simples, la reducció que s’ha fet ara no figura en lloc,
és com si no hi ha ningú, ni tenim, crec, uns estudis científics
que avalin la millor situació de les nostres illes; però igual com
tampoc no tenim o tampoc no es publiquen els estudis científics
que avalin la mala situació que justifiqui anar més lluny en les
restriccions, perquè si publicàssim la bona situació veuríem
que, segurament, no existeix aquesta necessitat.

No estam nosaltres tampoc gens d’acord amb aquest café
para todos que, una vegada més, des d’Europa se’ns ha
implantat, i pensam que les Illes Balears no podem acceptar
més reducció de la que ja s’ha fet, si hem reduït un 37% des del
2015 al 2020, sumant dies i embarcacions, és cert, com deia el
company “Collet” just fa un moment, que aquí hi ha un esforç
previ del sector que no es posa en valor i pensam que s’hi
hauria de posar.

Una altra qüestió que jo també volia posar damunt la taula
és que, si hem tengut una reducció del 37% de l’esforç pesquer
del 15 al 20, però els quilos de peix pescats només s’han reduït
en un 20%, és clar, vol dir que la reducció és molt major amb
l’esforç que no amb la pesca, vol dir que hi ha una certa
recuperació entenc aquí. Per tant, l’efecte de les reduccions es
nota i també veiem com, en certa manera, s’agafa més peix que
abans per cada dia de pesca. Això és, pens, el que hem vist
últimament i hem vist també últimament que el sector una mica
s’ha autoregulat, diguéssim que d’alguna manera ha trobat que
pescant més dies es produeix una major rendibilitat, podríem
dir, ja que s’agafa més peix a cada una de les sortides. La
reducció és major en dies de pesca que no en ingressos o en
quilos de peix.

Bé, dit tot això, simplement també tenia una sèrie de
preguntes i, com dic, algunes ja s’han fet. La primera era si, en
la seva opinió, també ens podia una mica confirmar o ratificar
aquesta última qüestió que he dit, sobre la major rendibilitat
pels dies de pesca que es fa, perquè d’això d’aquí entenc que
se’n deriven dues qüestions: en primer lloc, la recuperació dels
estocs i que en cert moment alguna certa reducció pugui ser
positiva. I, en segon lloc, si també això pot donar un cert marge
per fer una mica més estable la feina dels pescadors i que
aquesta estabilitat pogués també ajudar una mica al relleu
generacional. Simplement si ens pot confirmar una mica
aquesta informació que tenim.

La segona seria quines són, segons vostè, les raons que
provoquen el trasllat de barques d’arrossegament des de la
nostra comunitat cap a València o Catalunya, perquè, si jo no
vaig equivocat en els últims cinc anys han marxat unes 10
embarcacions d’arrossegament de les Illes, que això també és
una reducció de l’esforç que no figura ara mateix en lloc. I jo
crec que això va una mica en la línia del que ha preguntat la
Sra. Sureda, també una mica sobre altres comunitats.

En tercer lloc, de quina informació disposa vostè d’altres
iniciatives o de com s’ha transposat la normativa europea en
altres països amb els quals compartim Mediterrani, França,
Itàlia, etc., sé que hi ha un tema diferencial d’hores, que tal
vegada serà aquesta la qüestió que ho determina, cadascú com
apliqui la seva reducció, però també des del seu punt de vista
si ens podria ampliar aquesta informació.

Una altra, en quart lloc, era si s’ha portat a terme, des de la
Federació de Confraries, alguna iniciativa directament adreçada
a la Unió Europea o si es té previsió de fer-la, perquè hem vist
que d’altres federacions sí que han portat alguna iniciativa.

I per últim, també era esmentar, com no pot ser d’altra
manera, el tema de la vaga prevista per al dia de demà, que
sembla ser que té un seguiment majoritari. I si han trobat aquest
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seguiment previst igual per a totes les illes o troben una diferent
sensibilitat a alguna de les Illes.

Aquestes serien una mica les nostres preguntes per al primer
torn.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Ara té la paraula el Sr. Bonnín, president
de la Confraria de Pescadors, sense limitació de temps.

EL SR. PRESIDENT DE LA CONFRARIA DE
PESCADORS DE LES ILLES BALEARS (Domingo Bonnín
i Bautista):

Gràcies per les seves preguntes, intentarem contestar-les
totes i si me’n deix qualcuna, llavors tornam repreguntar, no és
cap problema.

A veure, el sector pesquer és un sector petit i adaptat a la
nostra realitat, no volem pescar més, no hem de menester
pescar més, perquè trobam que l’equilibri entre els recursos i
les necessitats són les que són. Si nosaltres agafam el que es
menja o el que es consumeix de productes de la pesca a les
Balears és entre un 16 i un 20%. Nosaltres capturam el que
capturam i la resta de fora, i aquí hi ha els congelats, refrigerats
i d’altres. Nosaltres ens hem adaptat al nostre mercat, o sigui
nosaltres agafam el peix per les necessitats nostres, no en volem
agafar més, perquè al final tot el que no pots col·locar al mercat
local, producte local i tot això, se n’ha d’anar fora i treure
producte tothom sap com de complicat que arriba a ser. O
sigui, nosaltres, interessadament, som els primers defensors que
hem de tenir les nostres limitacions adaptades a la nostra
realitat, no volem pescar més, ja està bé així, el que volem és
pescar.

Si vostès em demanassin quina seria la situació ideal, o si
realment haguessin fet els estudis sobre com es troba el nostre
sector pesquer, si realment haguéssim aplicat aquestes, jo els
dic, sincerament, no, Balears està molt bé, perquè ens hem
autolimitat i fa molts d’anys que ens autolimitam. Brussel·les
desconeix totalment la nostra idiosincràsia, però ens tracta com
la resta, amb la qual cosa, bé, tu expliques a un pescador de les
Illes Balears, d’Eivissa, de Formentera o de Menorca o de
qualsevol port de Mallorca, que el teu sacrifici, tenir cura del
nostre medi ambient, no fer cap desastre, limitar-nos, tenir una
flota sostenible, petita, adaptada a la nostra realitat, no serveix
per a res, i que del que tu tens cura, derivat del marc normatiu,
resulta que després ve una barca de la península, amb
condicions d’aquella manera i et fa un vol, t’agafa 9 tones de
sirviola, se’n va i, a més a més, ho penja per totes les xarxes, et
quedes a quadres. 

No és normal, el pescador no sap, no coneix d’aigües
exteriors o d’aigües interiors. Una llagosta no sap si està en
aigües exteriors o està en aigües interiors, el pescador surt, no
podem tenir pescadors de primera o de segona. Les aigües
interiors o les aigües exteriors estan molt bé per debatre a un
parlament, però a la realitat diària de la nostra gent, no serveix
de res. Fa tres setmanes vàrem tenir una problemàtica amb el

tema de la llagosta, que ho vàrem aconseguir gràcies a la bona
actuació del nostre secretari general de la federació, que fa 40
anys que és nostre i que té bons contactes a Madrid i ho va
aconseguir. O sigui, que els inspectors del MAPA vulguin
aplicar purament i durament la legislació d’aigües exteriors per
a la pesca de la llagosta, essent l’única comunitat en el
Mediterrani que té normativa per a la pesca de la llagosta, la
resta no en tenen, van pel reglament comunitari que et marca
una grandària concreta i poca cosa més, els únics que tenim
aquí, som aquí que la pescam i intentam defensar el que és
nostre, on hi ha aigües interiors i aigües exteriors. 

Hi ha diferències entre les aigües exteriors i les aigües
interiors, la qual cosa discrimina a uns i als altres. Per a mi i per
al sector és millor la legislació d’aigües interiors, perquè es
troba més adaptada a la nostra idiosincràsia. Vàrem ser
moments que un inspector d’un costat et digui una cosa i l’altre
una altra, al final la baula dèbil de tot això som nosaltres, els
pescadors. Tu no pots anar a discutir a un inspector que t’aplica
la normativa. Amb això què estic dient? Que l’interessant seria
anar a la GSA5, perquè agafa totes les illes, políticament ja és
una altra història si és factible o no és factible, perquè amb el
GSA5 obligaria de qualque manera als estats i les comunitats
a negociar la mateixa normativa per a aquesta zona.

Tenim tres sectors diferents, arts menors, amb unes
problemàtiques molt específiques, amb uns horaris molt
específics i amb una normativa molt específica. En
arrossegament passa tres quarts del mateix i a cèrcol també, o
sigui, els tres conformen el sector pesquer, però tots tres són
diferents a l’hora d’aplicar, perquè tenen problemàtiques
diferents. Una barca d’arrossegament pot pescar, o podia
pescar 220 jornals, amb l’únic condicionant de lluitar contra el
mal temps o el bon temps, o tenir avaries o no tenir avaries. A
dia d’avui, tenint en compte que només duim oficial un 17,5%,
aquesta barca pescaria 174, però és que ens queda un 22,5% de
possibilitat de reducció, segons la norma del reglament. A dia
d’avui tenim una barca a Sant Antoni que legalment només pot
pescar 140 jornals. És viable? No tenim problemes d’esforç
pesquer, hem tengut cura de la nostra mar, què li pot dir a
aquest armador, 140 jornals? Has d’amarrar la barca després?
Hi ha peix, tenim el nostre mercat perquè n’hem tengut cura.

Sobre les barques de bou ja t’he contestat.

El cèrcol té altres problemàtiques, té les problemàtiques que
només tenint 6 barques de cèrcol a tot Balears, una de les quals
està aturada, no pesca, la resta tenen base a Palma. Tenen un
problema de captures perquè els dofins i les tonyines no deixen,
el cèrcol és un bot amb llum, encenen, surten a la nit, repleguen
i tot d’una que comença a haver replegat un poc de saitó, o de
sardina, compareixen els dofins, compareixen les tonyines i no
pots calar, perquè el peix es disgrega.

I arts menors que, per normativa, podrien pescar, fins fa tal
vegada un any, podien pescar fins a 6 dies a la setmana, una
cosa és que poguessin pescar i l’altra cosa és que pesquin,
perquè la idiosincràsia de les arts menors és totalment diferent
a les barques d’arrossegament. Les barques d’arrossegament
tenen una legislació més restrictiva de 5 dies a la setmana, a no
ser que hi hagi festes, perquè també poden defensar més el mal
temps i tenen altres idiosincràsies.
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Les barques petites van per una altra línia, no podem aplicar
la filosofia de legislació de les barques d’arrossegament a les
barques petites, perquè no funciona. Una barca petita, si fa 130
jornals, estic per dir-los que ja en fa molts, es perden molts de
dies de jornal.

El simple fet que la legislació et pugui admetre, com admet
a Formentera, Eivissa i Menorca, poder pescar 6 dies, no és que
pesquin els 6 dies, és que hi ha èpoques de l’any que si dilluns,
dimarts i dimecres tens mal temps, després arriba el dissabte i
vas compaginant; jo personalment podria fer els 6 dies i no els
faig, faig 5 dies, perquè ja no estàs per a segons quines coses.
Una cosa és el que diu la legislació i l’altra cosa...

Aquí tenim un problema i és que Eivissa, Formentera i
Menorca tenen el descans setmanal per a aigües interiors, que
permet fer unes coses, poden mantenir els 6 dies, i aquí fa un
any i busques, doncs es va limitar a 5 dies, ens varen canviar
els horaris; la qual cosa és un greuge, perquè nosaltres a la
pràctica només podem fer 5 dies.

És necessari aquest jornal número 6? Sí és necessari per a
segons quines èpoques i, a més, és discriminatiu, no es pesca
els 6 dies, però a segons quines èpoques de l’any és necessari,
no per pescar 6 dies, sinó perquè el còmput setmanal farà que
tal vegada en lloc de pescar 2 dies, puguis pescar 3 dies. O
sigui, no podem traspassar la filosofia de la legislació
d’arrossegament o de cèrcol, o sigui tots tres són diferents i
tenen les seves possibilitats i els seus problemes.

Han tret el tema del REB. El tema del REB és important,
però no només la part econòmica, s’hauria de ser capaç quan
toqui negociar que s’hauria d’aplicar legislació específica dins
el REB per poder mantenir la nostra idiosincràsia. El fet de
poder anar a la GSA5; el fet de no tenir diferències entre
legislació d’aigües interiors i aigües exteriors; el fet que, si
nosaltres tenim cura del nostre hort i en tenim bona cura,
perquè no som tants per poder fer tant de mal, o sigui, encara
que volguéssim, no podríem fer el mal que diuen que fem, som
pocs, no tenim potencial per fer mal; si nosaltres tenim cura “lo
nostro” i després que en vengui un de fora i et faci desastres,
això ho sabem els eivissencs amb la flota forana, sobretot de
cèrcol, que els fan una netejada de sirvioles i els han fet un
traje!, s’acaba la temporada, o les 9 tones d’allà. És clar, tu et
portes bé, fas les coses com toca i després la resta, que no ho
fan tan bé, s’aprofiten de tu? Que som beneïts? No, som
mallorquins, balears, formenterers, menorquins i eivissencs,
nosaltres tenim la nostra idiosincràsia, la nostra manera de fer
les coses i per això tenim els estocs pesquers com els tenim.

Insistesc, si fessin els estudis sobre com es troba la GSA5,
Brussel·les no tendria motius científics per aplicar cap
normativa, no ens poden aplicar la norma de segons quines...,
és cert, Sant Carles de la Ràpita té més flota que totes les
Balears juntes, són 33 barques d’arrossegament a totes les
Balears, 260 barques petites i 6 de cèrcol, una de les quals es
troba aturada; 400 i busques de pescadors professionals a
l’hivern i 500 i busques de pescadors professionals a l’estiu.
Aquesta és la realitat, no podem pagar justs per pecadors, però
és el que ens apliquen, em sap greu dir-ho, perquè jo som un
convençut d’Europa, però en temes de pesca creen... és un niu
de..., creen euroescèptics però... vegem, Brussel·les està molt

bé, aplica normativa des del despatx, jo entenc que Brussel·les
té les seves complicacions, els seus lobbies de pressió, tot el
que vulguem, però la realitat és totalment diferent, no poden
aplicar aquesta normativa a la realitat de la nostra flota.

La tonyina vermella. La tonyina vermella és un problema
que tenim a dia d’avui aquí, o sigui fa 20 anys vàrem tenir un
problema real que s’esgotava el recurs, no el vàrem esgotar
nosaltres, flotes pirates, japonesos, coreans, les grans flotes que
feien desastres; helicòpters darrera els bancs de tonyines i varen
crear un problema. ICAT va reaccionar tard, però va reaccionar
i ara reacciona tard a l’inversa; és a dir, tenim una
sobrepoblació de tonyines que fan molt de mal a altres estocs
pesquers, i tenim una flota artesanal, nostra, balear, de 110
embarcacions que només tenim una quota de 61 tones. Alerta,
jo no deman 300 tones, però només que ens donassin 120
tones, que no és cap desastre, perquè aquesta flota que pesca
tonyina era la que fa 4 anys pescava llagosta, pescava sípia. O
sigui, emprant la tonyina com a un comodí, desembafam,
descarregam de pressió pesquera altres pesques tradicionals
nostres i que s’han dedicat a la tonyina. Amb un poc de mala
sort a final de l’estiu tancam la pesquera de tonyina perquè no
tenim més quota i hi ha tonyina a rompre, o sigui, no és perquè
ho diguem nosaltres.

Com ho veu el pescador des d’aquí? Que la normativa
comunitària ICAT defensa segons quins interessos de les grans
flotes? No vàrem crear nosaltres el problema, però el problema
el tenim nosaltres, perquè si no pesquéssim tonyina, n’hauríem
de pescar altres i, al final, són vasos comunicants, tot el que
apliquis al sector per un costat, per l’altre t’afecta.

Ajudes al gasoil. No és que siguin ajudes, són exempcions,
o el nostre dret, o el nostre problema que tenim avui. Dilluns de
la setmana passada vàrem tenir una videoconferència amb la
federació nacional i Basilio és el president de la federació
nacional, ens va dir que això es tornava coure, posar en
moviment. L’OMC, l’Organització Mundial del Comerç
demana a l’àmbit de la descarbonització que es llevin les
subvencions al gasoil. O sigui, si lleven les subvencions al
gasoil, la flota demà mateix amarra, no en senyal de protesta,
sinó perquè no pot anar. Alerta, no dic que estiguem en contra
de la descarbonització, però a dia d’avui no hi ha cap
possibilitat de passar o deixar el gasoil i passar a un altre tipus
d’energia, la pesca professional no pot, no pot perquè no
existeix, no hi ha possibilitat. L’única possibilitat que tal
vegada facilitaria és la del gas i el tema del gas és molt
complicat per motius de seguretat, instal·les un motor de gas,
els tancs ja són diferents, les pressions són diferents, una fuita
de gas pot fer esclatar, és molt complicat. Si demanam una cosa
i posam una contrapartida, el sector s’adaptarà, però si negam
una cosa i no li donam contrapartida, firmam la defunció.

Basilio ens va fer la pregunta a les federacions, ens va dir,
que us contestin perquè el comitè de les regions va votar a
favor que llevassin les subvencions al gasoil, que us contestin
des de la comunitat què va votar aquesta comunitat. És una
pregunta que la deix aquí, perquè insisteix, llevar la bonificació
al gasoil, que no només són els pescadors, també hi ha els
pagesos dins el mateix sac, és la mort, la sentència de mort del
sector. Si amb tot el que ja hem explicat, ja hi ha prou nervis
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per poder tenir una subsistència normal i corrent, si li afegeixes
això ja és apaga y vámonos!

Bé, una cosa és el que ens agradaria i l’altra cosa és la
realitat. Jo, per sort o per desgràcia, com a president de la
federació, i Antoni sempre ens acompanya, sabem com han
evolucionat les reunions que tenim amb la Secretaria General
de Pesca, l’any passat era impossible tocar segons quines coses,
enguany sembla que comença a ser possible segons quins
canvis normatius. La secretària general es va comprometre,
atesa la situació COVID i atès que ja amb un 10% ja era molt
complicat que no es tocàs res dels dies per a l’any que ve, l’any
que ve és enguany. Brussel·les és dura, el reglament diu el que
diu, tenim un 17,5% i podem arribar fins al 40; si apliquen el
40 i apliquen això del gasoil, ja és que és molt complicat!, se’ns
ajunta tot amb molt poc temps!

A mi m’agradaria que no se’m malentengués, per les bones
Madrid no sol entendre res, aquest buenismo, intentemos
negociar, la federació fa 10, fa 15 anys que intenta negociar per
les bones, i demostram sistemàticament que nosaltres som pocs,
que els nostres recursos són els que són, que no hem fet malbé,
que s’intenta aplicar sobre el sector professional el mal que fan
distints operadors dins la Mar Mediterrània. No oblidem una
cosa, la Mar Mediterrània, tan estimada per nosaltres, tan
propera, però tan desconeguda, abans d’entrar la seva mar a la
mar, has de tenir en compte que les depuradores, dessaladores
i potabilitzadores afecten la posidònia, això ja no és nostre, és
qüestió de l’administració. Després entra en temes..., a la mar
com afecta directament, ja per una banda el sector pesquer
professional, però després hi ha el sector recreatiu. 

Als únics que vigilen, controlen, exhaustivament tenen
controls, som els pescadors professionals. La pesca recreativa
no entra, o sigui, nosaltres tenim una llicència de pesca
professional, ells tenen una llicència de pesca esportiva o
recreativa, amb la qual cosa, si hem de ser iguals, doncs la
llicència de pesca professional ha de tenir uns condicionants
que han de ser similars als de qualsevol altra pesca, o de
qualsevol altra llicència.

S’entén que tenim 30.000 i busques d’artefactes flotants a
les Illes Balears. Això és una informació molt sui generis, però
que és la realitat. Tenim 50.000 llicències de pesca recreativa
i tenim unes 13.000 llicències de pesca conjunta des
d’embarcacions. I només fan inspeccions o recau tot el pes
inspector sobre la pesca professional. 

No sé qui m’ha demanat el tema dels inspectors. Si només
fos per a la pesca professional abasten i sobren, ara, si tu
compares 50.000 per un costat i nosaltres els que som, és
impossible, perquè normalment la feina dels inspectors es fa de
dilluns a divendres, i els dissabtes i els diumenges és molt
complicat.

Tenim més coses, el tema de la llagosta. És cert que, com
he dit, fa dues setmanes vàrem tenir un problema greu, per la
interpretació que feien els inspectors del MAPA a l’hora
d’aplicar. Gràcies a la bona feina, hem aconseguit que
s’aturassin aquestes inspeccions i que, per sorpresa, ahir ens va
arribar que s’ha tramitat per caràcter d’urgència una
modificació del decret d’aigües exteriors de la pesca de la

llagosta. Amb la qual cosa, benvingut sigui i ja era hora que
tenguéssim una bona notícia. Però això és una gestió feta
d’aquest senyor, pels bons contactes que té, ni tan sols de la
federació, perquè som una federació petita que si compares
amb els valencians i els catalans, doncs als que menys escolten,
com passa sempre, és a nosaltres, als balears. Nosaltres ens
aferram o afegim al que fan la resta perquè almenys fem un cos,
fem una unitat i se’ns escolta perquè som darrera aquesta gent,
però nosaltres per nosaltres mateixos som petits, no tenim
capacitat de promoure segons quines coses.

Són aquestes petites coses la diferència entre aigües
interiors i aigües exteriors, i no és qüestió de colors polítics.
Mirin, els contaré un cas, gràcies a la bona gestió de Pitu
Quintana, el nostre patró major de Menorca, de Maó, i les
bones relacions que tenia amb el conseller Marc González,
Marc... -que ara és al ministeri- Marc Pons, fa 3 o 4 anys li
varen explicar que hi havia una discriminació molt grossa entre
el que pagava un pescador de moll, d’instal·lacions portuàries
d’IB Ports, amb el que pagava un pescador a un port de
caràcter estatal i hi havia el 50%, pagava més. Al final tots som
pescadors, aquesta discriminació no pot existir. Ens va dir: ara
no és el moment, tenim altres..., hem de mirar de compensar la
situació econòmica. Però, tot d’una que va poder, gràcies a la
gestió de Xavier Ramis i del conseller, ens varen aconseguir
una bonificació i ara les tarifes estan equilibrades. No és
qüestió de colors, és qüestió de trobar persones.

El tema del REB i el tema del gasoil, pagam el gasoil més
car d’Espanya, encara que el tenguem bonificat, -sí, Joan,
seguim amb la mateixa història i han passat 20 anys, eh? Però
el pitjor de tot és que nosaltres, la federació, i això és una feina
d’aquest senyor de fa 20 anys, teníem tan descompensat el preu
del gasoil, i ara parlaré de pessetes perquè jo encara vaig a
l’antiga i és del que me’n record, i és que qui pagava el preu del
gasoil més barat era Palma, perquè es considerava que teníem
la distància més curta a Son Banya; però és que entre Palma i
Cala Rajada hi havia 3, 4 pessetes de diferència. Menorca
anava més o manco a la par amb Cala Rajada, 4, 5 pessetes,
que era més o manco el mateix preu que Eivissa. Però és que a
Formentera la diferència amb Palma, que era el quilòmetre
zero, era de 6 pessetes. Això és normal? Som pescadors! I el
que vàrem fer, la federació es va posar enmig, va firmar un
conveni amb Repsol i el que vàrem fer és un preu lineal per a
totes les Balears i ara el pescador de Formentera paga el mateix
preu que paga Palma.

Que això hauria de sortir del REB o de segons quina
normativa per compensar les nostres peculiaritats? Sí. Què
nosaltres hem lluitat al màxim dins el lliure mercat? Sí, no
podem arribar més enllà perquè l’empresa privada és l’empresa
privada i aplica el cost de transport i aquí no hi entram, i ben
satisfets estam d’haver firmat aquest acord amb Repsol.

Ja li he contestat que sí hi ha un greuge comparatiu amb les
arts menors de Mallorca, que és necessari aquest sisè dia, és
com el pa, no per pescar 6 dies, sinó perquè és el famós comodí
d’intentar poder treure..., justificar un jornal. 

El tema de llagostes, sí.
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El tema de les bales de palla és un problema afegit a tots els
que tenim. Si bé és cert que no hi ha subvencions o no hi
ajudes, sí que tenim de qualque manera de paraula la
possibilitat d’intentar solucionar el problema. No li puc dir res
més perquè d’ençà que vàrem tenir aquest contacte, bàsicament
no hem tornat... o hem agafat molt poques. Hem de tenir en
compte una cosa, el pescador per si mateix és molt pragmàtic,
agafa una bala de palla i si sap que és molt complicat trobar
qualque compensació, el que fa és que la torna tirar. Però
enlloc de tirar-la..., perquè el problema de les bales de palla és
una cosa tan senzilla com, si la normativa et permet tirar-la a la
mar, perquè t’ho permet, no la tiris compactada, perquè van a
allò fàcil, si la tens compactada li pots donar grua i la pots tirar
a la mar, si tu el que fa és tallar les cordes que compacten..., i
no crea cap problema. Ara tu agafes una bala de palla
compactada dins una corona d’un bou, el dia que hi hagi un
mort, se solucionaran les coses, Déu no ho vulgui. Però és que
és un problema, perquè aquella barca que ha arrossegat 8 hores
o 7 hores, agafa una bala de palla i les captures les tira totes a
la mar.

Tema de Menorca. No és que pesquin 8 hores, perquè
l’horari de sortida de les barques de Menorca és de les 4 del
matí a les 4 de l’horabaixa, però, per la nostra idiosincràsia de
mercats, capturen pel que han de menester, per la qual cosa fan
molt menys de 12 hores, perquè cobreixen el mercat. O sigui,
nosaltres anam per sota de la legislació que ens permet, perquè
tenim una mentalitat molt específica, som balears, som illencs,
tenim el nostre mercat molt limitat. Treure producte a fora
encareix i la realitat és que en el nostre mercat els preus mitjans
es troben per sobre del preu de la península.

No ho sé, som un sector molt especial que ens sentim molt
maltractats, no som delinqüents, el tema de les càmeres, el tema
de la geolocalització, és que és innecessari. Si fóssim dolents,
si fóssim malvats i féssim desastres, però és que no, no.

La quota d’arts menors de tonyina ja li he dit, jo crec que li
don una quantitat, amb 120 aniríem més que sobrats, i la
llagosta ho agrairia, les sípies ho agrairien. És que és una pesca
molt agraïda la de la tonyina, surts amb la barca neta, un ham,
un caixó d’alatxa i te’n oblides: ni has d’adobar, ni has d’armar,
tenen una tranquil·litat, guanyen en qualitat de vida els que
pesquen tonyina que és espectacular, l’has de veure!

Ajudes gasoil ja ho he dit. No sé si m’he deixat res.

A veure, 2020 no el comptarem perquè vàrem entrar en
COVID, d’acord? I això ens ha acabat de fer un traje!. Però el
2019 teníem 2.693.700 quilos i vàrem vendre 20.129.641, preu
capturat a Balears. Però és que els 20 milions ens retardam al
2010 i estam..., o sigui oscil·la 10 anys enrera el preu,
l’economia entre els 20 milions, els 19.700 i els 21.150 del
2011. O sigui, si el preu, si la venda en euros es manté..., és
vera que els quilos han descendit, però han baixat perquè tenim
un 40 menys de flota. Això què vol dir? No sé si ha estat vostè
que ha dit que menys barques tenen més capacitat de pesca,
però nosaltres no hem de menester pescar més, perquè el nostre
mercat ens demanda el que ens demanda, i nosaltres ens
adaptam.

Brussel·les hauria de tenir un poc més de seny. Tenc un
conegut que diu que tu, o sigui tu pots passar de la política,
però la política no pot passar de tu, i hem de menester pes
polític a Madrid i a Brussel·les. No demanam que facin res rar,
sinó que la realitat nostra és aquesta, hem fet les coses ben
fetes, com ho podem demostrar? És que ja no sabem com ho
hem de demostrar, perquè el café para todos es nuestra gran
desgracia, nos meten a todos dentro del mismo saco, los
buenos por los malos.

Es cierto que en la península hay zonas que tendrían que
parar de pescar cinco años, por decir una barbaridad, pero no
es nuestro caso. Y, ¡ojo!, y es que se están aprovechando ellos
porque en las medias de las capturas Baleares entra dentro de
su media, y si nosotros estamos bien, ¿cómo van a estar según
qué zonas para que nuestra media compense algo y...? Es que
lo miremos como lo miremos estamos perjudicados, aquí, el
sector pesquero.

Estadísticas científicas, la última publicación del STEP,
resulta que nos autoriza a pescar el 60% más de salmonetes en
las Islas Baleares. D’on traiem nosaltres tantes barques per
pescar un 60% més de molls? És clar, llavors et diuen: és que
el lluç està malament! No, perdona, és que les barques de
Mallorca, de Balears, no van a pescar el lluç perquè no té preu,
és que la meitat dels estudis científics que es fan, es fan sobre
fulls de venda i els fulls de venda no et diuen si hi ha 40
barques més o 40 barques menys, si hi ha mal temps, si has
aturat per COVID, si no has aturat. La flota de Mallorca,
especialment la de Mallorca, no va al lluç perquè una gran part
de la flota que va desaparèixer o ha fugit o l’han desballestada,
era la que pescava el lluç, si no pesques lluç no compareix el
lluç, però no apliquis la filosofia de “menys facturació de lluç,
no hi ha lluç”, no. Han de saber fer l’anàlisi.

Els resultats, Sra. Sureda, els resultats que vostè m’ha
demanat dels estudis científics, a una videoconferència de
l’Institut Espanyol d’Oceanografia la responsable de l’àrea ens
va dir que l’esforç aplicable..., o sigui, la reducció aplicable al
2020 no es podrà avaluar o no es podrà començar a saber com
ha reaccionat l’estoc pesquer fins al 2022, i ja aplicam norma
al 2021. No ho sé, és que és una conjunció planetària perquè
nosaltres ho passem malament, i no importa, no importa, no és
necessari, no... uuuffff!, és que no sé com explicar-ho!

La nostra flota és mediambiental sostenible, som pocs, és
reduïda, els nostres recursos estan bé, el que passa és que és
complicat demostrar..., no, no és complicat demostrar-ho, és
complicat... a veure, ens posam... fem una mica d’imaginació,
ara imaginin vostès que nosaltres som la federació més petita
del Mediterrani amb menys flota i que per un casual Madrid
acceptàs, perquè nosaltres li ho demanam, que amb els nostres
condicionants aquí no s’hauria de fer res perquè ja hem cobert
tot el que ens demana Brussel·les, què dirien els catalans, què
dirien els valencians, què dirien els andalusos? Café para
todos?

És que al final estam tan perjudicats com per això, que no
podem defensar allò nostre perquè la resta se’ns tiraran a sobre,
la resta..., tots són espanyols, eh?, però el que hem fet nosaltres,
el nostre sacrifici de la nostra comunitat no l’han fet a altres
bandes. És cert que tenim moltes reserves marines, moltes de
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les quals han sortit del sector, o sigui, és que nosaltres ens
adaptam a les circumstàncies i, és cert, ens sentim delinqüents
-ens sentim delinqüents.

I ara, si m’he deixat qualque pregunta, en el pròxim torn els
contest, no és perquè no vulgui contestar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Bonnín, per les seves explicacions. Ara en torn
de rèplica i per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Sr. Bonnín, jo crec que ens ha donat
una idea molt clara de la situació del sector pesquer, un sector
essencial que reclama canvis urgents que permetin la seva
viabilitat present i futura.

Pensam que aquest equilibri que vostè diu que han fet un
esforç, han fet un sacrifici i que tot aquest esforç i sacrifici que
s’ha fet des de les Illes perquè sigui més sostenible, perquè es
té una flota petita, etc., va en perjudici de la feina feta. Jo crec
que no podem demanar més que -i ho ha dit- aquest equilibri
entre els recursos que hi ha i la feina que fa els abasta, i crec
que com a polítics hem de defensar que arribem a aquests
acords.

S’han d’unificar tots els esforços per aconseguir una atenció
individualitzada a la realitat de les nostres illes, una atenció
individualitzada al sector pesquer de les nostres illes perquè
Balears ja ha fet els deures, Balears ja s’ha posat d’acord i, per
tant, no es pot aplicar una norma genèrica sense estudiar i
valorar la realitat concreta de les nostres illes.

Nosaltres li volem dir que ha estat molt interessant i que,
per part meva, personalment, he après molt sobre el tema amb
l’exposició que ens ha fet. I només volem agrair la seva
presència, la seva i la dels seus acompanyants.

I que, des del nostre grup parlamentari, intentarem que
aquests esforços que ha fet el sector pesquer vagin units amb
les polítiques que es tirin endavant des de la conselleria perquè
pensam que s’ha fet bona feina i s’ha de mantenir aquesta bona
feina feta i s’ha de defensar allà on sigui.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias, Sra. Presidenta, igual me tendrá que hacer callar.
Sr. Bonnín, me alegro mucho de que le haya dado hoy la
importancia que se merece a la GSA5, me alegro mucho, a ver
si la totalidad de grupos parlamentarios..., voy a intentar volver
a presentar la moción cambiándole algo, a ver si esta vez

consigo el sí para que se empiece a arrancar el trabajo, empezar
a trabajar sobre nuestra GSA5 y hacer los estudios pertinentes.
En este sentido, se lo agradezco porque lo voy a volver a
intentar.

Dar la importancia también que tiene el etiquetaje que se ha
ido haciendo poco a poco del producto local, en Ibiza está Peix
Nostrum, aquí tienen otro, el etiquetaje... cada color y cada
etiqueta propia de cada especie de la langosta, del mero, de...
creo que es dar una importancia y un valor a nuestro producto
que en otros sitios, pues, no está.

También creo que a nivel de lo de la red... en la Unión
Europea lo primero que se debería haber hecho, como bien
hemos hablado, es primero analizar el resultado de esa primera
reducción, vamos a analizar primero eso y después veremos si
se reduce más o no, porque, además, según datos que hay,
aparentemente estos últimos años del 2016, 2017 al 2020, o
sea, antes de que entrara la orden, Baleares había hecho un
trabajo extraordinario y se había reducido mucho el esfuerzo
pesquero y esto no se ha tenido en cuenta, con lo cual se
debería primero estudiar qué resultado hay con esta primera
reducción y luego, si hace falta, aplicar más, pero creo que no.

Otro tema que también..., incluso la FAO, la FAO llegó a
decir que a los pescadores de aquí del Mediterráneo los
llamaban los guardianes del mar por el excelente trabajo que
habían estado haciendo a nivel de protección de recursos.

También quiero que se tenga en cuenta la gran labor de la
que nadie habla que hacen ustedes de recogida de basura, de
esto no se habla nunca; son los criminales, son los delincuentes,
pero, ¿y el gran trabajo que hacen ustedes que recogen todos
los plásticos, todo lo que el hombre echa al mar? Luego no
habla nadie tampoco de la contaminación de los vertidos, eso
también les afecta, y ustedes bajan estos residuos a tierra,
porque lo sé, y esto es a tener en cuenta y es algo que hay que
agradecer y hay que destacar del sector también, que la gente
está muy callada y la gente no lo sabe.

Al señor de MÉS me gustaría aclararle que la consellera no
ha pedido la dimisión del comisario, ¿eh?, todavía no lo ha
hecho, que yo sepa.

Sabemos también el problema que tenemos sobre las
normativas, como bien ha dicho, muchas veces es que las
normativas nacionales del Estado están por encima de las
autonómicas en el sector de pesca y esto a nivel de nuestras
islas nos afecta mucho, pues, con la langosta y con otras
normativas que nos han impuesto, sobre todo en el tema de la
langosta. Me alegro de la noticia que me ha dado sobre la
langosta, que ésta no la tenía.

También explicarle que yo no sé lo que hacen los
inspectores aquí, pero..., los inspectores de Ibiza sí que trabajan
todo el fin de semana, día, noche, ellos no tienen horario, ya se
lo digo yo porque lo sé y por experiencia propia.

Y nada más, solo agradecerle su atención y, bueno, decirle
que seguiré trabajando en pro del sector intentando ayudar
desde el Partido Popular todo lo que pueda a mejorar las
condiciones del sector pesquero de las Islas Baleares, que es
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verdad que se autoregulan y que Europa ni Madrid son
conscientes del trabajo que se hace aquí por parte del sector.

Muchas gracias por todo y por su asistencia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Ara per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Sólo haré uso de mi turno para
agradecer una vez más que haya venido. Decir que ojalá todos
los sectores tuviesen el respeto que tienen ustedes. Esperemos
que se consigan las reivindicaciones y en ese sentido haremos
todo lo posible.

Muchas gracias por las explicaciones que han sido muy
buenas y muy claras.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Bonnín, muchas gracias por su
exposición, ha sido realmente interesente, creo que nos ha
explicado usted perfectamente el sector.

Me quedo preocupado por el tema del gasoil, porque nos
abre una puerta en la que realmente no habíamos pensado y,
además, viéndoles como los vemos a ustedes tan
comprometidos digamos con la autoregulación, con el
equilibrio, el esfuerzo pesquero y el mantenimiento de los
recursos, creemos que necesitaríamos mucho más información,
mucha más realidad de datos científicos, porque creo que usted
también nos ha puesto un poco en evidencia el tema de
aprendices de brujo de la regulación con el tema del atún rojo,
creo que ha sido muy explícito, de queremos controlar una
cosa, tocamos aquí, hay ciertas cosas que tal vez en manos de
Dios están mejor que en manos de los aprendices de brujo.

Vemos que la carga normativa de todas maneras son ustedes
bastante capaces de sobrellevarla, con el problema de esta
cuestión técnica del trabajo.

Y, bueno, queríamos agradecerle muchísimo que hoy
hubiese dejado la barca amarrada y haya venido a explicarnos
esto, que creo que ha sido muy ilustrativo para todos. 

Muchas gracias, señores.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Sr. Bonnín, gràcies a vostè i als que
l’acompanyen. Sobretot gràcies per la lliçó que ens ha donat.

La primera intervenció vostè la duia escrita, la segona li he
de dir que ha estat brillant i no duia la intervenció escrita, però
ens ha fet..., -exacte, li sortia del cor, li sortia del saber i li
sortia de les arrels-, i vostè a la segona intervenció ens ha donat
una lliçó a tots, sobretot als que som profans en la matèria de
la pesca. Li agraesc, li agraesc profundament de veres. I, a més,
ens ha fet estar pendents a tots, ningú no s’ha despistat durant
la segona intervenció i la veritat és que li agraesc.

Vull dir-li que estarem pendents de totes les qüestions que
hem parlat avui, des de la qüestió del Reglament europeu, fins
a la qüestió del gasoil, de totes les qüestions que hem parlat
avui.

I vostè ha dit una frase que jo crec que és la clau de tot
plegat, almanco a les Illes Balears, no només per al sector de la
pesca, sinó per a tots els sectors: “Necessitam pes polític a
Madrid i a Brussel·les”. Per aquí hem d’anar, no n’hi d’altra,
som singulars, no només en el sector de la pesca i necessitam
aquest pes polític si volem treure el país endavant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Simplemente agradecer al Sr. Bonnín
y a sus acompañantes que hayan venido, que nos hayan
expuesto los problemas que sufre, que padece la pesca en
Baleares, que yo creo que también, como he dicho, se extiende
a otros sectores de España que también están muy afectados
por esta nueva normativa que nos viene desde la Unión
Europea.

Y, bueno, reiterar simplemente mi apoyo a lo que pueda
ayudar, para contribuir a que el sector pesquero de Baleares sea
impulsado y que tenga el peso que debería tener una comunidad
autónoma que son islas, que es un archipiélago y que estamos
rodeados de mar y que podríamos sacar mucho más provecho
de esta actividad de la que estamos sacando históricamente,
pues no sé muy bien si por abandono por parte de la política
autonómica, o por la política estatal, o por no sé, de estar
centrados en otros temas y haber descuidado esta tradición que
tienen las Baleares desde hace tanto tiempo y que tantos
beneficios nos podría reportar y que podría ser un apoyo más
para incluso consolidar nuestro sector turístico, que a fin de
cuentas tenemos que reconocer que es el principal motor de
Baleares, pero que otros sectores productivos pues pueden
ayudar a complementarlo y a impulsarlo, y hacer un destino
diferenciado de otros.

Así que muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Ara per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies presidenta. Simplement per reiterar el nostre
suport al sector pesquer i dir als presents, que nosaltres també
fem feina dins les nostres possibilitats per aconseguir millores
en aquest sentit. El Govern de les Illes Balears també fa la seva
feina a Madrid i la continua fent, bàsicament per reclamar que
se’ns tengui en compte en l’esforç realitzat, que no és faci un
café para todos. I de moment sabem que el Govern té un
programa específic per realitzar els estudis que puguin
complementar o que puguin començar aquesta diferenciació i
de la mateixa manera el Govern de les Illes Balears té una
partida pressupostària per iniciar també estudis propis que
donin suport a aquestes reivindicacions que després es van a fer
a Madrid.

També fins al moment no s’ha adherit Balears, que és un
tema que també està en debat, a aquell famós decàleg que han
fet Catalunya i València, perquè, com s’ha explicat aquí, la
situació és molt diferent, però si que, si bé s’ha plantejat a
Madrid una espècie de situació en la que si al final d’any no
s’ha tengut resposta, Balears estudiarà molt seriosament sumar-
se a aquest decàleg com a una mesura més per fer-hi força.

Agrair al Sr. Bonnín la seva gran explicació, agrair-li també
el seu enfocament de les quatre illes molt correcte i que tant de
bo el veiéssim sempre, és una qüestió que m’ha alegrat prou de
la seva exposició. I també felicitar-lo especialment per la
segona intervenció que ha portat a terme.

Per últim, una pregunta molt concreta que sí li agrairia que
ens contestés, perquè també és una altra qüestió que es troba
damunt la taula sobre el sector pesquer últimament, i seria
simplement si pensa vostè que s’hauria d’autoritzar la pesca
recreativa a les reserves marines de les Illes Balears,
especialment la pesca submarina. A veure si sobre aquesta
qüestió, pensa vostè entre la pesca professional, que és la que
vostè representa, i la recreativa, una mica la seva opinió
respecte d’això.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Ara per contrarèplica i per contestar les
exposicions que li han plantejat, té la paraula el Sr. Bonnín per
un temps màxim de 25 minuts.

EL SR. PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE
CONFRARIES DE PESCADORS DE LES ILLES BALEARS
(Domingo Bonnín i Bautista):

No, procuraré ser més curt, gràcies. Bé, dir-los com a
reflexió que el sector pesquer és eminentment pragmàtic. O
sigui la teoria és complicada d’aplicar perquè el dia a dia és
pràctic, una barca de pesca surt a la mar i surt amb un criteri i
als 5 minuts el canvia, que si entra el nord, que si entra el

migjorn, que si hi ha mal corrent, o sigui que vivim quasi quasi
el dia a dia.

És vera, vàrem demanar la dimissió del comissari, sabíem
que era un brindis al sol, i que també vàrem demanar la
reprovació a través del MEDAC, que sabíem que era un... Però
aquestes coses són les que demostren que no estam contents. A
veure, tenim molt de seny, no estam per a segons quines
històries i fa 15 o 16 anys que no fem una mobilització com la
del divendres, ens costa moure’ns, després de 12 hores d’estar
enmig de la mar, arribes a terra i tens ganes d’anar-te’n a ca
teva a descansar, no estàs per a segons quines històries. Costa
moure, com a federació vàrem posar damunt la taula el tema de
la mobilització del dia 4 i és que no ens va costar res, la gent
tenia tan assumit que la situació és tan complicada, que ja de
per si, és que només ho vàrem posar damunt la taula i la gent es
va..., s’ha de visualitzar que ho passam malament i que no
estam conformes.

Tal vegada m’he expressat malament, és la sensació que es
té, que només els inspectors fan feina de dilluns a divendres,
perquè després els dissabtes i els diumenges, les xarxes socials
són molt bones, però també poden ser molt negatives i tot el
que surt per Facebook i tot això, fa molt de mal.

Bé, se m’ha oblidat contestar una cosa, tenim un acord de
federació que estam totalment en contra de l’aplicació de les
caixes verdes a la flota petita de la... Un acord, i no és per fugir
del debat, que es va prendre quan jo no era president, però que
respect i defensaré allà on sigui necessari, els acords de la
federació són sagrats, perquè, entre altres coses, has posat
d’acord treballadors i empresaris, els tres sectors diferents de
pesca d’arrossegament, arts menors i de cèrcol, i llavors has
posat d’acord les quatre illes, o sigui, quan la federació fa una
declaració l’ha de ponderar molt perquè ha de sospesar
empresaris i treballadors. No som una patronal ni som un
sindicat, som una corporació de dret públic sense ànim de
lucre. Exagerant un poc més som una part de l’administració
sense ser administració.

Recogida de basuras, això dóna..., que també és una qüestió
de trobar la persona ideal. Jo vaig viure un cas molt, molt
especial, era mon pare el patró major de Palma i va ser receptiu
amb un regidor de Medi Ambient de l’ajuntament, va ser
receptiu i no era del mateix color, amb el responsable de
l’Autoritat Portuària, i va ser tan fàcil com que EMAYA ens va
posar uns contenidors petits, un contenidor més o menys gros
al moll de Palma, ens va regalar una sèrie de contenidors petits
per dur a les barques..., plàstic, tot el que agafàvem del fons de
la mar dins els contenidors, arribaven les barques a terra i ho
tiraven dins el contenidor gros. 

Nosaltres fèiem la feina perquè al final... és que és absurd,
si tu l’agafes i el tires demà el tornaràs agafar. De vegades...
som la baula dèbil de tot el procés, de vegades és una qüestió
més competencial de trobar les persones ideals al front de les
administracions... i són fàcils de solucionar.

El cas de les tarifes, Marc Pons, Xavier..., va ser facilíssim
de solucionar. No són colors polítics, gent que vulgui fer feina
i que entengui les coses.
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La pesca recreativa, a qualsevol banda hi ha d’haver
normes, a qualsevol banda, a una reserva hi ha d’haver normes
per al sector pesquer, també hi ha d’haver normes al sector
recreatiu. Què passa? Que el sector pesquer és petit i és
relativament més fàcil de posar-hi normes. El sector recreatiu
és més gran i és més complicat a l’hora de posar-hi normes,
però a qualque moment s’ha de començar a fer feina en aquest
aspecte.

Llavors ja, és una cosa que tal vegada sobra: el sector
pesquer a part de cultura, tradicions, gastronomia i història no
deixa de ser també un poc d’urbanisme, perquè, qui entén el
Port d’Alcúdia, com ha crescut sense els sectors? És a dir, jo
em trob a segons quines bandes que et diuen: és que vosaltres
teniu el millor lloc de la Badia de Palma. I dic: perdona, és que
nosaltres, la Confraria de Palma té una antiguitat del segle XIV,
del 1350, i nosaltres érem allà, Ciutat ha crescut al voltant dels
pescadors.

Qui entén les festes patronals de molts de nuclis costaners
si no és per la Mare de Déu del Carme i Sant Pere? És que la
gent de vegades es perd un poc per les bardisses.

Què hem passat al segon, tercer i quart plànol? Sí, perquè
hem estat engolits per la situació actual, però al final la història
és la que és, i els primers nuclis poblacionals com Cala D’Or,
Cala Ratjada, Port d’Alcúdia, Port de Pollença eren els
pescadors, la població s’hi ha afegit. Això s’ha de posar en
valor.

Moltes gràcies, moltes gràcies!

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Bonnín. Acabat el debat, volem agrair la
presència del Sr. Domingo Bonnín, president de la Federació
Balear de Confraries de Pescadors de les Illes Balears, i dels
seus acompanyants.

I, personalment, deixi’m que també, malgrat que tots els
portaveus li han fet un agraïment personal i no sol ser habitual,
com a presidenta d’aquesta comissió li vull agrair personalment
les explicacions tan brillants i tan aclaridores que ens ha fet i
que hagi volgut comparèixer davant aquesta comissió per saber
la seva problemàtica i esperam, entre tots poder trobar una
solució.

Gràcies a tots i acabat el debat, s’aixeca la sessió. Bon dia.
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