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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. El primer
punt de l'ordre del dia correspon al debat de les preguntes amb
sol·licitud de resposta oral davant el Ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 556/22, presentada pel diputat
Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a cronograma d'actuacions d'espècies
invasores per a l'illa de Formentera.

Primera pregunta, RGE núm. 556/22, relativa a cronograma
d'actuacions d'espècies invasores per a l'illa de Formentera, que
formula el diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades i diputats. Bé, les
espècies invasores són un problema a moltes illes i, tant a
Eivissa com a Formentera, hem tingut en els darrers temps
molts de problemes amb diversos tipus d’espècies invasores. 

En espècies vegetals tenim algues que han envaït tant
S’Estany des Peix com els fons marins del voltant de l’illa;
espècies vegetals també però terrestres tenim, per exemple, el
Carpobrotus del qual, ara mateix, acaben de llevar quatre tones
aquesta setmana, ha sortit la informació que han llevat quatre
tones d’aquesta planta que estava envaint la nostra illa; i també,
en espècies animals, tenim el problema de les serps que afecta,
tant les sargantanes com també molts d’altres animals; i també
en espècies animals, tenim el problema de la processionària. 

És per això, Sr. Conseller, que li preguntem quin és el
cronograma de les actuacions per a les espècies invasores a
l’illa de Formentera el 2022. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz,. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia a tothom. Sr.
Sanz, de cara a l'any 2022, la Conselleria de Medi Ambient i
Territori té previst bàsicament actuar en dues espècies
invasores.

Vostè les anomenava: per una banda, els ofidis, en concret,
la serp blanca en el cas de Formentera; i, per altra banda, la
retirada i el control del Carpobrotus. La campanya dels ofidis
començarà quan les serps comencin a estar en la seva plena
efervescència, és a dir, quan s'incrementin les temperatures i
aquesta campanya, com cada any, s'allargarà fins al mes de
novembre; i, en el cas del Carpobrotus, doncs, com bé també
vostè comentava, la campanya ja s'ha iniciat, ja s'han retirat les
primeres tones d'aquesta espècie invasora, i s'allargarà al llarg
de tot l'any 2022 i, ambdues campanyes, òbviament, en

col·laboració i coordinació, com vostè sap, amb el Consell
Insular de Formentera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Conseller, ho sabem perquè
en el cas de les serps hem vist com s’ha estabilitzat el nombre
de captures anualment, prop de 500 captures i, a més,
d’exemplars que són molt joves; això vol dir que les serps no
arriben a arrelar a Formentera i estem aconseguint fer-ne un
control, i en un futur -esperem que molt proper- s’aconsegueixi
l’erradicació. 

També parla del Carpobrotus, que és una planta que sí que
ha fet molt de mal perquè a Formentera s’ha estès sobre manera
a moltes bandes, fins i tot molt prop del litoral afectant a les
dunes, però no hem parlat de la processionària que sí que és
una de les que li he dit. 

Sabem que hi ha actuacions per fer, des del Consell de
Formentera es fa ara mateix una actuació en la retirada de
bosses, justament ahir es va comunicar la retirada de 5.400
bosses en dues setmanes d’actuació, així com també la posada
a disposició de les persones de tisores per poder llevar-les. Sí
que és cert que, en aquest any, no tenim constància que es faci
un tractament aeri, sí que sabem que es programa un tractament
terrestre, però també és cert que el tractament terrestre no
arribarà a les masses boscoses, que són molt denses i a les
quals, si no hi ha tractament aeri, aquesta plaga no s’aturarà. 

Sí que considerem que s’està fent bona tasca en el control
d’espècies invasores, però en el cas de la processionària
considerem que, almenys, a les masses boscoses més denses, sí
que s’hauria de fer una actuació, com és en els boscs que hi ha
prop de la banda de Migjorn així com també en els boscs d’Es
Cap.

Així que li demanem si es podria fer en la programació
d’actuacions aquesta actuació també aèria per tal de poder
aturar la processionària del pi. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Sanz, vostè sap que el
control d'espècies invasores ha estat una de les principals línies
d'actuació d'aquesta conselleria al llarg d'aquesta legislatura i,
de fet, aquest seguirà sent el compromís, ja que enguany hi
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haurà més recursos que mai, no només econòmics, sinó també
de personal humà.

De fet, enguany, per primera vegada a l'illa de Formentera,
hi haurà dues persones a temps complet que es destinaran i es
dedicaran íntegrament al control d’ofidis o també, en el cas del
Carpobrotus, s'ha incrementat el pressupost amb un total de
40.000 euros anuals que, com a mínim, estarà assegurat fins a
l'any 2024 i que, sens dubte, servirà també per incrementar
aquestes tasques que alhora també serveixen, òbviament, per
eliminar altres espècies de flora invasora, com pugui ser el
Penicetum.

Quant a la processionària, jo ja vaig tenir l'ocasió de
respondre-li una pregunta concreta al respecte. Vostè sap que
la conselleria, quant a aquest tema, actua a partir d'un pla
integral; que aquest pla integral es determina en funció del grau
d'afectació de la processionària, no només a Formentera sinó
arreu de les Illes Balears; que en el cas de Formentera també -
cal recordar-li- hi ha hagut una actuació aèria els darrers cinc
anys, de manera consecutiva; vostè sap que aquesta actuació
aèria ja es va prorrogar un any i que, com li vaig contestar,
quan sigui temps, sobretot en primavera, s’elaboraran les
tasques tècniques d'interpretació en el camp per determinar
quines actuacions, finalment, es duran a terme en aquest cas a
l'illa de Formentera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 562/22, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a tractament diferenciat entre persones amb malalties
mentals similars, en funció de si estan a l'Hospital
Psiquiàtric o a una residència. 

Segona pregunta, RGE núm. 562/22, relativa a tractament
diferenciat entre persones amb malalties mentals similars, en
funció de si estan a l'Hospital Psiquiàtric o a una residència,
que formula la diputada Catalina Pons i Salom del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bon dia,
Sra. Consellera, bon dia. La pregunta és clara: vostè considera
equitatiu, i ho considera el Govern, que persones amb malalties
mentals similars o amb graus de dependència similars, paguin
un 80% de la seva pensió si estan institucionalitzades en
residències, i zero euros si són a l'Hospital Psiquiàtric? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Gràcies, Sra.
Diputada, per la seva pregunta, que és senzilla, però la resposta
crec que ha de ser bastant acurada.

Des de 2016, que es va fer l'estratègia de salut mental, el
que es pretén precisament és desinstitucionalitzar, és treure
d'aquells règims d'institució, les persones amb malaltia mental.
S'ha fet moltíssima feina perquè, a més, es treballa d'una
manera també molt intensa, tant amb la Conselleria de Serveis
Socials com en Educació, amb altres projectes i altres
institucions, els consells i ajuntaments..., es fa moltíssima feina
per poder integrar totes les persones, o bé en un domicili -en
una casa particular- o en una residència. Per tant, pràcticament
la meitat en els darrers sis anys han pogut sortir del
Psicogeriàtric o del Galatzó que són les de més llarga estada.

Pensam que aquest és el model, que s'ha de tractar d'integrar
a la societat, que un hospital mai no pot ser una residència
habitual, un domicili habitual, i en aquest sentit és com estam
treballant; si són a una residència, aquesta part és finançada,
cofinançada, per la persona usuària, però si són a un hospital
mai no està cofinançat.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, nosaltres estam...
Sra. Consellera -perdó-, nosaltres estam absolutament d'acord
amb aquest plantejament que vostès fan, però el que passa és
que hi ha una perversió en la manera de funcionar, que vostè
sap perfectament.

Coneix la paradoxa que es dona l'Hospital Psiquiàtric:
encara hi resten persones malaltes, institucionalitzades, que -
sembla- està en procés per anar a residències normalitzades.
Què passa quan això està a punt d’ocórrer? Que arriben a les
residències i quan se'ls diu als seus familiars que han de pagar
el 80% de la pensió, els familiars no volen, tornen enrere,
perquè l'Hospital Psiquiàtric els surt de franc, zero euros.

Clarament, en aquest punt pensam que hi ha una
descoordinació entre les diferents conselleries del mateix
govern. Els tutors, fills, nebots, els que siguin, són molt
reticents a l'hora d'accedir que els seus familiars malalts vagin
a una residència, no tots, però sí alguns, reticència econòmica
perquè no terapèutica. Nosaltres pensam que allò que és bo per
al malalt, allò que és bo per a la persona dependent, és el que
ha de passar al final; és ben hora que, igual que fan a altres
comunitats autònomes o com fan molts de països del món, això
no passi i això s'arregli, o tots sí o tots no, perquè si no es cau
dins la picaresca més flagrant; si han de ser a una residència,
creim que hi han de ser. 
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Nosaltres no deim que s’hi posi un preu, però un tant per
cent de la pensió ens podria semblar adient per a tots, o zero
euros per a tots, tant a l'Hospital Psiquiàtric com a les
residències. Vàrem demanar ja aquesta qüestió al gerent de
l'Hospital Psiquiàtric, el Sr. Josep Pomar, el mes d'octubre de
l'any 2020, i va reconèixer que hi havia un problema, que això
passava.

Ara, la diagnosi està feta, quina és la solució? i, sobretot,
quan arribarà la solució, si és que ha d'arribar?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Miri, en aquests moments queden cinc
usuaris que duen més de cinc anys. És cert que és moltíssim de
temps i que és un procés llarg, però hi estam treballant, perquè
un hospital mai no pot ser al final el lloc on viure, no?, es
necessita un hospital d'aguts quan hi ha una descompensació,
igual que qualsevol altra malaltia crònica, a vegades necessiten
mesos per estabilitzar-se o fins i tot poden passar-hi més temps
si és una llarga estada, ens passa també amb gent gran, però una
vegada s'han estabilitzat s'han d'integrar a la societat i, ja dic,
hi treballam de manera de manera molt ferma.

Com haurà vist també, dilluns vàrem aprovar una reforma
de tot el recinte que es dirà Parc Sanitari de Bons Aires.
Llevam l'estigma de la salut mental, de la psiquiatria, tombam
murs i feim un espai realment, un pulmó verd que existeix a la
ciutat de Palma, comunicat amb la resta de la ciutat, amb una
inversió de 6 milions d'euros. Vull dir que dignificam, intentam
dignificar encara més l'espai i les persones que hi viuen.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 570/22, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació del projecte de
llei turística.

Tercera pregunta, RGE núm. 570/22, relativa a situació del
projecte de llei turística, que formula la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Cabrera. 

LA SRA.  CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. presidente. Buenos días. Sr. Conseller,
preguntamos hoy nuevamente por la Ley turística, ya que

llevamos más de tres semanas desde que usted y la Sra.
Armengol la anunciarán en Madrid, pero todavía no tenemos un
texto, no tenemos constancia que haya sido registrada en el
Parlamento, siguen saliendo titulares y rodando borradores con
informaciones contradictorias que generan mucha
incertidumbre y preocupación; una ley que al final da la
sensación que no existía como tal, más allá de unas notas y
unos titulares que la Sra. Armengol tuvo que admitir que lo que
tenían era un marco y que usted dijo que ya si eso lo pasarían
a la oposición y que esperaban críticas constructivas. Pues mire
usted, con lo que está sembrando no sé yo lo que piensa
recoger, y más cuando vemos que usted y la Sra. Armengol son
reincidentes y esta tarde se van a presentar la Ley turística de
Baleares a Barcelona, cuando sigue sin ser pública en Baleares,
¿en serio, Sr. Conseller?, ¿qué presentarán lo mismo que en
Madrid?...

(Aldarull) 

... ¿no se cansan de tomarle el pelo a los ciudadanos de
Baleares y de faltarle al respeto a esta cámara? 

En cualquier caso, Sr. Conseller, le preguntamos, ¿en qué
situación se encuentra la Ley turística esta semana? Y
esperamos no tener que ir a Barcelona a enterarnos. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salomé. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic Turisme i Treball. 

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Usted habla de incertidumbre, yo
me reúno con todas las federaciones hoteleras. Ninguna
federación hotelera ni otras asociaciones han dicho que hay
incertidumbre porque están negociando. Los grupos de la
oposición tienen su momento y los gobiernos buscan los
acuerdos con los agentes sociales en un momento previo; que
ustedes nunca lo hicieran, no quiere decir que no sea lo que se
deba hacer.

(Alguns aplaudiments) 

Que ustedes no se reunieran con sindicatos y patronales,
con sindicatos y patronales para decidir despedir a miles de
trabajadores, para decir que la salida de la crisis tenía que ser
de una forma ... es una cosa, que nosotros discutamos con las
organizaciones sindicales y empresariales cómo debe ser el
modelo de salida de esta crisis y cómo hay que hacer cambios
necesarios para mejorar la calidad del empleo y mejorar la
calidad ambiental, es otra completamente diferente. 

Que ustedes no se enteren, no quiere decir que no se
trabaje. A lo mejor deberían preocuparse de por qué no se
enteran de las cosas.
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No se va a presentar. Hay un desayuno informativo y hay
una reunión con organizaciones sindicales pensada desde hace
tiempo, igual que yo la semana pasada estuve con la UGT de
Valencia también hablando de la calidad del empleo de
nuestras islas, porque ¿sabe qué?, a la UGT de Valencia, a
Comisiones Obreras de Catalunya, a UGT de Cataluña le
preocupa la situación del empleo y le gustan los cambios que
se están haciendo en nuestras islas, y están orgullosos porque
también vienen los sindicatos de nuestras islas a explicar que
aquí los salarios suben, que aquí no hay externalización de
servicios y que aquí las reformas que se plantean van en la línea
de mejorar la calidad del empleo. 

Eso que usted acaba de menospreciar, que es cambiar las
camas, es modificar las camas, están orgullosos, lo explican a
sus compañeros para que se extienda en todo el territorio. Por
tanto, en vez de menospreciar, escuche lo que dicen las
organizaciones sindicales gracias al diálogo que tienen con el
Gobierno y que lo ponen de ejemplo en el resto del Estado. Eso
que ustedes, desde luego, no han conseguido nunca. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. ¿Sabe qué pasa, Sr. Conseller? Que
es su responsabilidad y su obligación que la oposición tenga
conocimiento, ¿me entiende? Si usted no tiene voluntad,
difícilmente. Nosotros tenemos verdadero interés en conocer la
ley, porque le atribuimos una gran importancia y afectará a la
principal industria de Baleares, y lo que conocemos es lo que
trasciende a los medios, como, por ejemplo, que la FEHM
lamenta la falta de perspectiva integral de la ley que se centra
solo en los hoteleros, pero que no entra a solucionar los
problemas de base de este segmento de demanda. Le piden si
va a involucrar a toda la cadena de valor turístico o no. La
CAEB habla de desinformación y de que no saben a qué
atenerse y la PIMEM habla de precipitación. Los pequeños y
los medianos hoteleros además se preocupan por los plazos, y
hemos visto propuestas de fuertes sanciones y cierre de
actividad y nada de incentivos. 

Por tanto, seguimos preocupados. Estamos de acuerdo con
la calidad del empleo, aunque usted diga lo contrario, la mejora
de las condiciones laborales y el cuidado del medio ambiente.
Ya se lo dije la semana pasada. Lo inaceptable, Sr. Conseller,
es la falta de transparencia, de rigor y de seriedad con la que
usted está llevando este tema.

Sr. Conseller, esperemos que no tenga usted la tentación de
tramitarlo como decreto ley, continuando con la costumbre
adquirida por este gobierno, fuera de toda justificación, que ya
sería lo último que nos faltaría.

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball. 

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Los titulares que ha dicho son de hace semanas. Ya saben
que está extendido a todo..., sí, sí, señora, porque nos reunimos
con ellos, cosa que ustedes no hacen, cosa que ustedes no hacen
porque las reuniones son como tienen que ser y la oposición se
enterará. 

¿Sabe lo que pasa? Que usted no ha dicho nada del fondo
de las propuestas que ha dicho el Gobierno. No dicen del fondo
de la..., no dicen del fondo de nada de lo que se está
aprobando. No hablan del fondo de la reforma laboral, que
beneficia a 55.000 trabajadores de estas islas. No hablan de
fondo de la Ley turística, que afecta a más de 30.000
trabajadoras del sector. Sólo hablan de las formas, porque no
son capaces de centrarse en el fondo. Son capacesde  hablar de
borradores fantasmas, de remolachas y de lo que sea para que
no se vea que el trabajo real es que se están transformando
realmente nuestras islas mejorando la calidad del empleo y
apostando por un cambio de modelo, que ustedes, como
siempre, llegará... 

(Se sent el timbre de tall del micròfon) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 604/22, presentada pel diputat
Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a producció industrial de calçat i
bijuteria a Menorca. 

Quarta pregunta, RGE núm. 604/22, relativa a producció
industrial de calçat i bijuteria a Menorca, que formula el diputat
Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té
la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Vicepresidente, como ve por
nuestra pregunta, queremos conocer su valoración sobre las
expectativas de nuestra industria. 

Respecto a la industria manufacturera menorquina, respecto
a su presente y a su futuro, nos preguntamos si existe una
auténtica voluntad por parte de este gobierno de apoyar su
permanencia y garantizar su futuro.

La industria menorquina, especialmente los sectores del
calzado y la bisutería, representaron para nosotros los más
claros exponentes de la vía menorquina al creixement, y son
por ello fundamentales. 
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Su acierto, según lo vemos ahora desde la distancia,
consistía en el mantenimiento de actividades económicas y
creación de riqueza ajenas o no directamente vinculadas al
turismo. 

Proporcionan lo que la exposición de la ley, que usted sabe
como me gustan a mí esos preámbulos, de nuestra Ley 4/2017,
considera, de la Ley de industria, productos y empleos de
calidad. Esta misma exposición de motivos, que la leemos
porque entendemos que refleja el espíritu de la norma,
anunciaba la necesidad de mitigar los efectos del hecho insular;
acuerdo que además ahora se ha complicado con toda esta
caótica y problemática subida de precios de materias primas,
transportes, bienes de equipo y combustibles.

Previa a esta situación, de todas maneras, la ley ya exigía en
el artículo 4.b) promover la corrección de las distorsiones en la
competitividad de la industria balear provocadas por el hecho
insular. 

No encontramos, la verdad, Sr. Vicepresidente, que esta
actividad señalada por la ley, es decir, esta actividad obligada,
presida las actividades de nuestra dirección general de Industria
en la que observamos una mayor preocupación por temas como
la ITV. No encontramos una línea clara y definida de política
industrial que facilite las condiciones a la actividad, que
apueste por su competitividad, que combata el hecho insular,
que involucre a las cámaras o que imagine soluciones, como se
hace en otras comunidades, como los ateneos de fabricación
catalanes o los centros de tecnificación vascos que ponen en
común técnicas y tecnologías más allá de la digitalización.

No estamos hablando de una cuestión de ayudas, todos
sabemos que las ayudas tienen unas contrapartidas bastante
limitadoras de la libertad empresarial, estamos hablando de la
diversificación. Si de verdad la diversificación significa algo
más allá que un eslogan, lo primero y evidente para cualquiera
es que debemos apoyar nuestras industrias y nuestras
actividades ya existentes que se...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Moltes gràcies, Sr. President. Buenos días, Sr. Méndez,
buenos días a todos los diputados y diputadas y muchas gracias
por su pregunta. Le diré que evidentemente nos preocupa el
sector industrial como uno de los impulsores de esa
diversificación económica o de esa diversificación del modelo
económico que propugnamos para Baleares y creo que lo
hemos demostrado con hechos. 

Yo tuve la oportunidad la semana pasada de publicar
precisamente un artículo hablando del hecho de la insularidad
y de cómo desde todas las administraciones de Baleares

estamos intentando, efectivamente, que ese hecho que está
constitucionalmente reconocido sea aplicado por la
Administración Central del Estado, con todos los problemas
que eso supone. Estamos hablando de toda la cuestión de los
minimis en el transporte; estamos hablando de que,
efectivamente, cualquier actividad económica tiene que estar de
alguna forma corregida respecto de ese hecho insular y de
hacer luego el calzado y la bisutería nos consta que forman
parte -digamos- la industria tradicional histórica de la isla de
Menorca y, por lo tanto, vamos a seguir protegiéndola hasta el
punto de que cuando se aprobó el paquete de ayuda de 855
millones de euros en los CNAE no estaban previstos ni el
calzado ni la bisutería y, por lo tanto, estas dos industrias
importantes para la isla de Menorca quedaban fuera. Lo que se
hizo fue, en colaboración y trabajando conjuntamente con la
Conselleria de Treball, efectivamente, que se incluyeran tanto
el calzado como la bisutería dentro de estas ayudas.

Por tanto seguiremos apostando por esto porque..., bueno,
llevamos una serie de meses en donde el sector industrial de las
islas está creciendo, el indicador de confianza del sector
empresarial de Baleares también lleva subiendo en
comparación al que teníamos hace un año, y digamos que hay
un clima de optimismo respecto de la recuperación del sector
industrial.

¿Que nos queda muchísimo trabajo por hacer?, no le quepa
la menor duda. ¿Que la industria todavía no representa lo que
nos gustaría... la fuerza que nos gustaría en el PIB de
Baleares?, sin duda, pero que seguiremos haciendo este trabajo
a través de la Dirección General de Industria y del Institut
d’Innovació precisamente para seguir reforzando este sector
económico que tiene que jugar un papel muy importante en el
futuro de Baleares. 

Por tanto, tenga usted por seguro que seguiremos con
medidas para favorecer la internacionalización y la
digitalización de nuestras empresas, que las hacen más
competitivas y eso redundará en el beneficio de esta industria
del calzado y la bisutería a la que usted se refería
concretamente. 

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.5) Pregunta RGE núm. 568/22, presentada pel diputat
Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a problemes de saturació en el port de
Botafoc.

Cinquena pregunta, RGE núm. 568/22, relativa a problemes
de saturació en el port de Botafoc, que formula el diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té
la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

 Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats, ens
informen que l'estació de Botafoc a la vila d'Eivissa ha estat
completament col·lapsada durant tot el matí tres o quatre dies
a la setmana, principalment els dimarts, dijous i dissabtes, fins
i tot, segons el Periódico de Ibiza, fonts de l'Autoritat Portuària
d'Eivissa s'han pronunciat i han dit que: “Botafoc empieza a dar
signos de saturación puntuales, las escalas están muy
ajustadas y cualquier retraso provoca desajustes en la
programación”. 

El delegat de l'Associació d'Empresaris d'Activitats
Marítimes d'Eivissa i Formentera, el Sr. Rafel Cardona, ha
manifestat que una possible solució seria permetre atracar a
Sant Antoni determinades embarcacions que estan operatives
per rebaixar la pressió sobre el port d'Eivissa. 

Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge, davant els problemes
de saturació que pateix el port de Botafoc a Eivissa, té previst
el Govern rectificar i ampliar el màxim d'eslora permesa als
bucs per la seva atracada en el port de Sant Antoni?

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge. 

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades i diputats,
Sr. Pérez-Ribas, vull dir-li clarament en la contesta a la seva
pregunta que no tenim previst modificar l'acord sobre eslores
màximes en el port de Sant Antoni que vàrem prendre en el
Consell d'Administració de Ports Illes Balears i que va
respondre a una demanda molt unànime de la gent de Sant
Antoni a través d'acords plenaris de l'Ajuntament, a través d'un
debat social molt important per fer que aquest port no tengués
l'activitat industrial, comercial que tenia i que dificulta molt un
canvi de model turístic a Sant Antoni, un canvi que passa
perquè el port sigui l'emblema d'aquesta badia de Portmany i en
el qual jo personalment també vaig participar en certa manera
en aquesta qüestió, quan era alcalde del municipi de Sant Josep,
i hi coincidesc. Per tant, hi ha això.

Quant a la saturació de la qual vostè parla del port de Sant
Antoni diu “ens informen”, “s'ha parlat”, “pareix que es diu que
pot haver-hi”, a mi no em consta aquesta saturació en el port de
Botafoc i, per tant, entenc que vostès alimentin aquesta
possibilitat juntament amb el Partit Popular a Eivissa, que són
els dos únics partits que a l'Ajuntament de Sant Antoni
defensen una postura diferent a la que defensa la majoria. 

Per tant, no tenim previst canviar l'acord del consell
d'administració.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Bé, jo hi insisteixo, la mateixa Autoritat Portuària diu que
hi ha signes de saturació puntuals en el port de Botafoc. Per
tant, no és que ens ho estiguem inventant, és una situació
preocupant que tenen a la vila d'Eivissa, i vostè ha parlat de
debat social del port de Sant Antoni, bé, també hi ha debat
social a la vila d'Eivissa i què passarà amb tots aquests
comerços que estan esperant que arribi la temporada i que
venguin i que arribin creuers perquè puguin fer les seves
compres en les seves botigues si els creuers no poden arribar o
si hi poden arribar només poden estar-hi una curta estada
perquè han de cedir el seu amarrament a una altra embarcació?
Per tant, el debat social segurament és diferent al que vostè diu. 

I vostès han xerrat amb les navilieres?, han arribat, hem
intentat arribar a acords perquè es pugui gestionar d'una manera
més eficient aquesta situació? I tampoc no estem proposant...
o des dels empresaris de les activitats marítimes es proposen
coses molt, molt... bé, molt insostenibles. O sigui, si passem de
65 metres d'eslora màxima permesa a 70 metres d'eslora
màxima permesa, ja podria amarrar al port de Sant Antoni
alguna embarcació que podria ajudar a desactivar la saturació,
que sí que és real, que hi ha en el port d'Eivissa.

A veure, Sr. Conseller, vostè és el conseller...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Diputat. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge. 

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Moltes gràcies, Sr. President. Insistiré en la resposta que li
he donat abans, jo pens que el port de Botafoc està equipat i
dimensionat per rebre tota la demanda que a Eivissa es
necessita i el que passava a Sant Antoni és una activitat que no
era compartida per la majoria de la gent ni per l'ajuntament en
ple. 

Per tant, aquesta opinió majoritària de la gent de Sant
Antoni, d’associacions veïnals, d’associacions empresarials,
etc., d'alguna manera a estat atesa amb aquesta mesura que fa
que el port de Sant Antoni segueixi estant obert per a
determinades actuacions, és un port de refugi, però també
significa un model..., un model distint, un model més
sostenible, un model de recuperació d'aquesta badia i que és
compatible perquè les activitats més importants de l'illa
d'Eivissa es produeixen en el port de Botafoc, que està
dimensionat i equipat per cobrir les necessitats d'Eivissa, de
totes aquestes qüestions que vostè diu, tant de mercaderies com
de passatgers, perquè així s'ha dissenyat i és suficient per a
aquestes qüestions. Moltíssimes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 571/22, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a atacs a ramats per part de
cans amollats.

Sisena pregunta, RGE núm. 571/22, relativa a atacs a
ramats per part de cans amollats, que formula la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, tres cans
van matar 60 ovelles i 30 mens a una finca de Llucmajor fa una
setmana. Aquest ha estat el tercer atac a ramats de bestiar a
Mallorca des del mes de novembre; dijous passat el president
de l'Associació de Ramaders de Formentera va denunciar tres
agressions de cans els dos darrers mesos.

Què fa el Govern per evitar i per prevenir aquests atacs?
Sabem que ahir es va reunir amb els alcaldes de Mallorca,
casualment un dia abans d'haver de respondre a aquesta
pregunta. Si també ens pot explicar les conclusions d'aquesta
reunió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Sra. Pons, no crea
que las personas que estamos aquí somos ni tan importantes ni
tan conocidas. Nosotros hacemos las cosas cuando hay que
hacerlas, es decir, cuando hay un ataque tan grave, como el que
ha sucedido, inmediatamente convocamos a los ayuntamientos,
a la FELIB e intentamos solucionarlo. 

Al día siguiente, ya hicimos una visita al sitio donde se
había producido. Los ganaderos propietarios de las ovejas,
estaban absolutamente desolados, el matrimonio estaba en
shock, es tremendo un ataque de este tipo y no es ni el primero
y por desgracia probablemente no será el último. De momento
lo que hemos hecho es reunirnos con la FELIB, ya sabe que
estas competencias no son nuestras, son de los ayuntamientos,
ayuntamientos donde gobiernan personas de todos los partidos
aquí presentes y espero que no hagamos sangre política de un
asunto que para los ganaderos es extremadamente grave. 

Las competencias son de los ayuntamientos y lo que
estamos pidiendo es revisar el protocolo de actuación que

existe desde 2017, se revisó en 2021 y ahora quizás haya que
volver a revisarlo y estamos viendo cómo hacer para que los
ayuntamientos lleven a cabo inspecciones de forma más
regular, que todos los perros que haya en cada municipio se
compruebe que tengan chip, que se compruebe que los recintos
en los que permanecen están suficientemente aislados,
cerrados, que no puedan escapar, que si alguno lo hace, se
multe a los propietarios y por supuesto en el caso de ataques.

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Miri, consellera, jo li diré si fa les
coses quan els he de fer. El gener de 2020, en el Consell Agrari
Interinsular va anunciar un pla d'actuació per pal·liar els efectes
dels atacs dels cans al bestiar. A una pregunta amb resposta
escrita, li vaig demanar si ja havia redactat aquest pla i vostè va
respondre el mes d'abril, que encara no. I a la pregunta de
quines mesures aplicarà la conselleria, va dir que encara
s'estaven planificant. Bé, avui ho té planificat ja? Una setmana
darrera l'altra, aquests atacs causen morts a les guardes
d'ovelles. Vostè sap que si avui viure al camp ja és difícil, amb
fets com aquest encara ho és més. I açò no ho denuncia
únicament el Partit Popular, ho va dir el director del
FOGAIBA, el Sr. Morro.

 Consellera, posi’s les piles, resolgui els problemes que té
avui el sector primari, i aquest és un problema més. Ja està bé
d'anunciar coses i de no fer-les.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació. 

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Gracias, president. Le reitero, Sra. Pons, y además usted lo
sabe, que estas competencias son de los ayuntamientos.
Nosotros, como conselleria, apoyamos en todo lo que podemos
a empresas que acuden en auxilio de los ganaderos cuando se
produce un ataque, recogen las ovejas que están heridas, hacen
un montón de trabajo en apoyo a los ayuntamientos porque nos
interesa el ganadero, no porque sean nuestras competencias. 

Lo que sí son nuestras competencias, y lo vamos a hacer
junto con la FELIB, es hacer una campaña de sensibilización.
Le aseguro que no es un espectáculo bonito ver el resultado de
uno de estos ataques, todas estas ovejas preñadas destrozadas,
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con las piernas arrancadas, algunas con el pulmón herido. Creo
que si se hiciera una campaña de sensibilización adecuada, los
dueños de los perros también tendrían ...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 572/22, presentada pel diputat
Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a gestió de l'IBAVI durant el darrer any.

Setena pregunta, RGE núm. 572/22, relativa a gestió de
l'IBAVI durant el darrer any, que formula el diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, dia 18 de maig de
2021 li vaig preguntar referent a la gestió del patrimoni en
matèria d'habitatge, ens va contestar: “sí, gestionam bé el
patrimoni en matèria d'habitatge, com a bons gestors que som”.
Aquesta és la primera resposta categòrica que li vull fer, vists
els fets i resultats, li torn a demanar, considera que gestionen el
patrimoni públic de forma categòrica per a l'interès general dels
ciutadans de les Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, estic content de
contestar aquesta pregunta, perquè em dóna l'oportunitat, en
primer lloc d'agrair als treballadors i les treballadores de
l'IBAVI, igual que tot el seu equip directiu, la implicació que
tenen amb la feina i les hores que dediquen a una feina que a
vegades no és senzilla, perquè atenem situacions molt
complicades. Per tant, el meu agraïment, perquè treballen
matins, tardes, dissabtes i diumenges si fa falta. 

I a partir d'aquí, vostè el que em demana és si ha millorat la
gestió durant aquest any. Jo evidentment li he de dir que sí,
perquè parlam de més atenció a la ciutadania posant personal
a totes les illes, d'una nova oficina a Eivissa, d'atenció
presencial a Manacor, aviat la tendrem a Ciutadella. Parlam que
l'IBAVI ha reduït els terminis d'execució d'adjudicació de les
cases. El que tardàvem abans 3 mesos, ara tardam 3 setmanes.
Hem modificat el registre de demandants per fer també
tramitacions més adequades a allò que se'ns demana. Hem
segmentat menors de 35 anys, llistats per municipis. Parlam
també de garantir aquesta qüestió que sempre deim que no es
pagui més del 30% dels ingressos i, per tant, això també dóna
una feina important a la gent que treballa en aquestes qüestions.

Parlam que també en la qüestió de l'ocupació il·legal, hem
millorat moltíssim aquesta ocupació irregular i la morositat.
Sàpiga que s'han retornat voluntàriament més de 30 unitats i en
total hem recuperat dins aquest any més de 80 habitatges. 

Per tant, la millora de la gestió econòmica i financera és una
evidència. L'IBAVI, a més de construir bé i ràpid i a bon ritme,
ha signat més de 300 renovacions de contractes i més de 200
contractes nous. Per tant, 500 famílies dins aquest any. Jo li he
fet una mica de balanç, vostè es refereix a una pregunta,
sembrant dubtes sobre quina és la gestió d'aquesta conselleria
i de l'IBAVI, cosa que queda demostrat que és bona, o almenys
molt millor del que feien vostès.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Si gestionen tan bé, em pot explicar
els motius pels quals no em contesta a la petició de
documentació i informació presentada des del 20 de maig de
2020 respecte de la gestió de l'IBAVI? 

Si gestionen tan bé, els sembla lògic que tenguin 536 places
d’aparcaments propietat de l'IBAVI sense ús i que quan el
Partit Popular proposa iniciatives per fer una oferta pública de
manera transparent perquè tots els ciutadans, en igualtat de
condicions, puguin optar a aquestes places, vostès votin no i
duguin ja perduts 1.700.000 euros? 

Si gestionen tan bé, els sembla ètic i moral que una vegada
votades en contra les propostes del Partit Popular, tenguin
adjudicades digitalment una regidora i diputada socialista, una
plaça d’aparcament a Es Castell? Justament la que substitueix
la plaça de la regidora i directora alhora de l’oficina de
l’IBAVI a Menorca i ara consellera del Consell Insular de
Menorca...

(Alguns aplaudiments i remor de veus) 

Si gestionen tan bé, per què el Sr. Borràs, secretari
d’organització del Partit Socialista de Menorca, en Comissió de
Medi Ambient, dia 10 de novembre, argumentava el vot en
contra dels aparcaments? Han de respondre a una necessitat
social i no a una comoditat d’aquelles persones que els tenguin
més a prop d’allà on resideixen. I s’aprofiten d’uns preus
públics més barats que d’aquells que determina el lliure mercat.
Tant la regidora diputada, com el Sr. Borràs, van votar no.

El que és categòricament un escàndol per als ciutadans de
les Balears i principalment per als veïns d'Es Castell és que
votin en contra de fer una oferta pública dels aparcaments
disponibles de l'IBAVI, perquè tots els ciutadans, en igualtat i
transparència, puguin optar a una plaça, no em facilitin la
informació que sol·licit i adjudiquin digitalment una plaça a
una regidora i diputada socialista. 
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Sr. Conseller, dóna suport a aquesta actuació? La considera
ètica i moral? Considera que açò és gestionar correctament el
patrimoni públic o és aprofitar un càrrec públic per tenir un
avantatge personal? No de confondre el Govern de la gent, amb
el Govern de la seva gent.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge. 

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Gràcies, Sr. President. La veritat, Sr. Camps, no puc
entendre que em faci una pregunta per fer un balanç, jo entenia
un balanç de la gestió, i ara em surti que això és el que estava
ara vostè aquí dient que ... ha de sembrar una sèrie de dubtes
sobre algunes coses que que no ho entenc, per poder posar en
dubte la feina de l'IBAVI, i crec que no és justa aquesta
comparació que fa. 

Si hi ha alguna cosa malament, com ja li vaig dir una
vegada des d'aquest faristol, vostè el que ha de fer és
denunciar-ho, no venir aquí a insinuar i a dir coses que no es
poden ni defensar les persones de les quals vostè ara parla, ni
podem tenir evidentment aquestes dades aquí.

Per tant...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 701/22, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de transport
escolar.

Vuitena pregunta, RGE núm. 701/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 573/22, relativa a servei de
transport escolar, que formula la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President, molt bon dia, diputades i diputats.
L'equip directiu de l'IES Porreres comunicava a les famílies el
següent: “Durant tota aquesta setmana a una ruta de Vilafranca
i a una altra de Montuïri no hi ha acompanyant, de cara a la
propera setmana no queda garantit el transport, ja que l'empresa
responsable dels monitors no ens ha assegurat que hagi
solucionat aquestes absències.”

Això era una circular de dia 14 de gener. I després que el
passat divendres, una vegada més, Sr. Conseller, 35 nins de
Montuïri varen quedar a terra per falta d'un monitor dels
autobusos, li llegiré un altre paràgraf: “S’ha arribat al punt, i
això és intolerable, que alguns alumnes no han estat a classe,
perquè cap familiar, amic o conegut no els ha pogut
acompanyar fins a l’IES Porreres aquells dies que no hi ha
hagut transport escolar a causa de la baixa dels monitors
d'acompanyament. Convindrem que aquest extrem és un punt
més greu, perquè atempta contra el dret dels alumnes de rebre
l'educació pública gratuïta i de qualitat en una etapa en què
l'ensenyament és obligatori.”

Això, Sr. Conseller, ho signava el batle de Montuïri ahir i,
si no li ha arribat a vostè a la seva conselleria, perquè estava
dirigit a la Direcció General, ho pot veure a l’Instagram de
l'Ajuntament de Montuïri.

I aquí li demanam: considera el Govern que el servei de
transport escolar és l'adequat? 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller d'Educació
i Formació Professional. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Durán,
gràcies per la seva pregunta. Evidentment, nosaltres demanam
disculpes per aquestes qüestions que vostè ha plantejat, la
Conselleria d'Educació des que ha tengut coneixement
d'aquesta qüestió no ha fet altra cosa que fer les seves
actuacions, hem obert, evidentment, un expedient a l'empresa,
que és la responsable que realment hi hagi acompanyant en
aquests autobusos escolars.

I li diré un parell de coses més. Nosaltres, evidentment,
tenim una licitació que vàrem fer per al curs 21-22 i 22-23, de
3.800.000 euros per acompanyants, i nosaltres, en aquests
moments, a més d'intentar que realment l'empresa resolgui el
problema, que realment és la seva responsabilitat, li hem obert
un expedient; parlam per veure com resoldre-ho; hem parlat,
com jo mateix he parlat personalment amb el director de
l'Institut de Porreres per tal de trobar una solució.

Per tant, la Conselleria d'Educació, en aquest cas concret,
demana disculpes, sabem que és una cosa greu i treballam
perquè això no es torni produir.

Evidentment, aquesta és una qüestió que realment a
nosaltres ens preocupa, i li diré més, hi ha un reial decret del
2003, sobre seguretat, que és un tema clau el tema de la
seguretat en el transport escolar, que possibilita que en els
casos excepcionals i casos realment que no hi hagi altra
possibilitat, és possible fer un transport escolar sense
acompanyant quan els al· lots són menors, són majors de 12
anys, quan són majors de 12 anys, i el 50%, és possible fer-ho
de forma urgent, de forma excepcional.
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I nosaltres tremetrem una carta, una circular a les empreses,
perquè de forma excepcional ho puguin fer. Nosaltres
demanam disculpes, evidentment, estam a sobre de l'empresa
i li hem fet un expedient perquè cadascú ha d'assumir les seves
responsabilitats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudimenets)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. Conseller, una vegada més veiem que perquè vostès
prenguin mesures, perquè vostès demanin disculpes, perquè
vostès exigeixin a l'empresa que hauria d'haver donat aquest
servei, nosaltres aquí hem de fer-li aquesta pregunta; just quan
nosaltres posam l'accent a una problemàtica que sofreixen els
pares cada dia, que, a més, no és d'ara, li he dit que això ve des
del segon trimestre, en què ha començat aquest problema. I no
només és a Montuïri, vostè sap perfectament que a l'inici del
curs escolar d'enguany, del setembre, ja li vàrem dir que
passava el mateix a Santanyí, però és que passa el mateix a
molts altres pobles. Això no és d'ara.

Està molt bé que vostè demani disculpes, però és que el
conseller i la seva conselleria és la responsable d'aquest servei.
Vostè és qui ha de posar la solució, la solució no és ara fer un
decret; molt bé que el faci, i per què no el va fer al principi?
Ecolti'm, vostè sap que a l’AMIPA de Santanyí, que ja li vaig
dir que aquests problemes segueixen passant i ens ho va dir la
presidenta de l'AMIPA divendres passat, vostè sap que jo li
vaig dir que la batlessa de Santanyí havia demanat amb vostè
una reunió dia 21 de setembre, i encara no li ha telefonat. Això
no és d'ara, molt bé que ara vostè posi remei. Als pares que dia
sí i dia també estan amb el dubte de si vendrà un monitor o no
vendrà un monitor, que fins i tot es varen oferir per fer ells de
monitors, ho ha hagut de fer el director. Perquè no els en va
parlar d’aquest decret?

Avui ho diu, tant de bo sigui vera, però això ja ho hauria
d'haver fet! És una vergonya, Sr. Conseller!

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller d'Educació
i Formació Professional..

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Sí, moltes gràcies. Sra. Durán, el que és una vergonya és
que intenti plantejar que tot el transport escolar va malament.

Miri, nosaltres enguany hem fet una licitació que suposa 21
milions cada any per a dos cursos del transport escolar, i hem
millorat les rutes, hem millorat, efectivament, arribam a més

llocs que mai, hem posat una cosa que vostès mai no havien
posat i sempre se n’omplen la boca que el transport escolar
gratuït per a al· lots de nins a centres d'educació especial, i
aquests sí que sempre han de dur monitors, evidentment, i, per
tant, treballam tot el temps per intentar millorar aquestes coses.

Per tant, intenti realment, quan fa preguntes, que nosaltres
consideram que les coses en aquest cas concret, té tota la raó,
la gent que realment fa als pares i els centres educatius, hi
treballam perquè no es torni produir. Milloram el transport
escolar i l'hem millorat respecte del que vostès tenien.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 574/22, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a suport al sector industrial de les Illes
Balears.

Novena pregunta, RGE núm. 574/22, relativa a suport al
sector industrial de les Illes Balears, que formula el diputat
Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president, bon dia diputats. Que tenim inflexió, que
pugen els preus de tot és un fet que, per desgràcia, es produeix
encara amb més gravetat a les Illes Balears que a la resta
d'Espanya, en part també, per mor de la insularitat que patim;
ho sofreixen les famílies i ho sofreixen les empreses, sobretot
el sector agrícola i ramader, el sector de la construcció i el
sector industrial.

I, en aquest cas, Sr. Yllanes, jo li volia demanar quin
pressupost destinarà el Govern per compensar els increments
de costs que genera la inflexió a les empreses de les Illes
Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Sagreras per aquesta
qüestió, perquè és important. És vera que ens trobam en un
períiode de reactivació econòmica i que aquesta reactivació
econòmica s’ha vist afectada conjunturalment per aques
augment d’aquesta pujada dels combustibles i de la matèria
primera, i el que fem, des de la conselleria, primer és intentar
treballar en desacoblar la competitivitat industrial dels costs
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energètics i, a més, oferim al sector industrial de Balears
programes d’energia renovable i eficiència energètica que
siguin específics per al sector, precisament per a d’alguna
manera contribuir a superar aquesta pujada de combustibles, a
més de col·laborar també amb la descarbonització del sector.

I també impulsam programes d’ajuda per impulsar, ja dic,
la digitalització i la modernització que farà les nostres
indústries més competitives.

Per tant, és un tema que ens preocupa i hi fem feina,
precisament, per resoldre aquest problema.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, Sr. Yllanes, per la seva resposta i Déu l'escolti que
aquestes pujades de preus seran només conjunturals, perquè la
veritat és que en els darrers anys de la presidenta Armengol, les
Illes Balears queden com a un desert industrial.

I esperam que aquesta darrera pujada de preus no sigui el
cop definitiu a la nostra indústria, afecta la pujada del preu de
l'electricitat, del preu dels carburants, com vostè deia, del preu
dels transports, de les mercaderies, i tot això redueix el seu
marge de beneficis i repercuteix també en perjudici de les
famílies que volen comprar els productes de les Illes Balears.

A la construcció, vostè ho sap bé, el mateix: puja la fusta,
ha pujat el preu del ferro, els transports, el preu de formigó, i
ja tenim problemes amb feines que s'havien pressupostat fa un
parell de mesos i que ara seran molt més cares.

Qui paga aquestes diferències? Quines solucions proposa el
Govern? Creiem que s'han de prendre mesures reals i efectives
que suposin doblers i que siguin permanents, baixades
d'imposts i un règim especial, Sr. Yllanes: el Règim Especial de
les Illes Balears, que no el tenim en condicions, i que vostè sap
que ara es tramitarà en el Congrés dels Diputats, gràcies al
Partit Popular, i crec que és de justícia dir-ho, gràcies també al
vot de MÉS per Mallorca a través del senador Vicenç Vidal.

Jo li diria, Sr. Yllanes, que s'animi que Podemos sumi els
seus vots als del Partit Popular perquè tenguem un règim fiscal
que suposi un règim industrial amb ajudes al transport, que és
un dels principals problemes per a les empreses de les Illes
Balears, amb deduccions als IRPF, amb deduccions als imposts
de societats, i altres baixades d'imposts per a les empreses
industrials de les Illes Balears; també a les agrícoles i pesqueres
ubicades a les Illes Balears, perquè si no, Sr. Yllanes, si vostè
no dona suport, i Podemos dona suport, el Règim Especial no
sortirà endavant i, per tant, Francina Armengol consolidarà les
Illes Balears com un desert industrial.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Sr. Sagreras, la primera prioritat que ha tengut aquest
govern i el Govern a Madrid ha estat protegir el sector
industrial: 75 milions d'euros d'ajudes, d'un paquet de 855 que,
per cert, el Partit Popular no va donar suport a la votació quan
es va produir. Per tant, no sé de què està vostè parlant.

Tema de desert industrial. Miri, amb el seu discurs, jo li
donaré dades en concret. Som la comunitat autònoma amb les
millors dades de creixement de l'índex de producció industrial
interanual, que arriba a un 19% encadenant vuit mesos de
pujada constant. L'atur del sector industrial ha caigut més d'un
35% respecte de fa un any. Avui mateix, Europa Press publica
que la producció industrial va créixer a les Balears un 11,2%
durant 2021 i que, durant el mes de desembre, l'índex de
producció industrial va créixer un 6,3% a Balears.

Per tant, estem fent la nostra feina, perquè no volem que,
com vostè diu, Balears sigui un desert industrial, que no és un
desert industrial, aquest és el seu discurs. I estem fent feina des
de les administracions pel tema del reconeixement del fet
insular, ja li ho ha dit el Sr. Méndez abans, i estem treballant
pel tema dels minimis, que és un tema europeu, estam fent feina
precisament perquè el sector industrial sigui molt important en
la diversificació econòmica que propugnam per a les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.10) Pregunta RGE núm. 575/22, presentada per la
diputada Sra. Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a detecció precoç del càncer
de còlon.

Desena pregunta, RGE núm. 575/22, relativa a detecció
precoç del càncer de còlon, que formula la diputada Isabel
Maria Borràs i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades. Consellera,
en quin estat es troba el programa de càncer de còlon?

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Borràs. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Bon dia, Sra. Diputada, gràcies per la
seva pregunta. Dilluns de la setmana passada, dia 31, juntament
amb el coordinador del programa i president de l'Associació
Espanyola Contra el Càncer, el doctor Josep Reyes, vàrem fer
una roda de premsa per explicar l'ampliació d'aquest programa.

En aquests moments, es beneficia únicament el 23% de la
població. S'està treballant moltíssim per ampliar aquest
programa i que puguin participar, no només l'Hospital d'Inca i
l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, que és el que tenim ara,
sinó també l'Hospital de Manacor, Son Llàtzer i Son Espases,
per arribar al màxim possible de la població. Evidentment,
l'Hospital de Menorca hi està inclòs, però en aquests moments
no hi pot participar fins que no tenguem la dotació de recursos
humans suficients per poder engegar el programa. 

L'extensió d'aquest programa és un esforç de moltíssims
àrees clíniques, professionals sanitaris, hospitalaris, sobretot,
però també dels centres de salut i de les farmàcies
comunitàries, que també participen en aquest programa. S'han
fet inversions, tant de materials com de professionals, i el que
esperam és que la població de les Illes Balears, aquest 90%  al
que arribarem, a partir del mes que ve començarem amb
l'enviament de les cartes, pugui beneficiar el més aviat possible.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Borràs.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Consellera, sap què passa, que hi ha 850
diagnòstics, 850 diagnòstics cada any, d'aquest tipus de tumors;
cada dia es mor una persona diagnosticada de càncer de còlon,
i aquestes xifres es podrien baixar i s’haguessin pogut baixar si
nosaltres haguéssim fet el programa de detecció precoç de
càncer de còlon abans.

Perquè aquest programa de detecció de càncer de còlon està
a la Cartera Nacional de Serveis des de 2014; vostès mateixos,
juntament amb MÉS, ens varen fer una proposta no de llei el
2014 perquè féssim aquest programa, i el 2015 el Partit Popular
va augmentar, va fer un 30% de la població, cobria un 30% de
la població.

Vostès, en set anys, set anys!, no només no l'han mantingut
sinó que l'han baixat: ara només és el 23%...

(Alguns aplaudiments)

... i es fan una foto dilluns passat dient que enviaran cartes a
Mallorca, i Menorca queda fora. No queda Menorca fora,
queden fora 22.000 menorquins als quals no se'ls podrà fer el
cribratge de càncer de còlon.

(Alguns aplaudiments)

I sap per què, consellera, per una falta de planificació. Han
tengut set anys, amb els pressuposts més alts de la història,
vostès ho diuen, s'ha doblat el pressupost i no n'han fet ni cas,
ni de les PNL que els hem fet, ni de les polítiques del ministeri. 

Un altre assumpte del que podríem parlar un poquet és que
el ministeri els diu que, des de la sospita diagnòstica fins a la
confirmació diagnòstica -sospita diagnòstica per metge de
capçalera i confirmació diagnòstica via biòpsia- han de passar
25 dies; en aquests moments, en aquesta comunitat autònoma,
són més de 300 dies. Com ho arreglaran?, ho planificarem a
això?

Consellera, com va dir l'altre dia el president de
l'Associació Espanyola contra el Càncer, hem de reforçar
Atenció Primària i hem de fidelitzar els professionals, si no, no
anam enlloc. Consellera, no hem de fer fotos.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Borràs. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Algun dia s’alegraran quan posem un
programa en marxa beneficiós per a tota la ciutadania de les
Illes Balears, Sra. Diputada? És que és increïble, és increïble!,
a mi em resulta increïble... Nosaltres feim un plantejament
seriós, no un plantejament que va fer el Partit Popular el 2014,
que va dir farem, farem, farem..., i després vàrem començar a
governar pràcticament nosaltres l'any 2015... Hem anat
avançant i la prevenció i la promoció de la salut són una de les
estratègies més importants de la Conselleria de Salut.

Per aquest motiu s'han invertit 882.000 euros en
colonoscòpies, en torres de colonoscòpia, i en manteniment
durant cinc anys. Per aquest mateix motiu, també es
beneficiaran 260.000 persones d'entre 50 i 69 anys, dones i
homes d'aquesta comunitat autònoma que es beneficiaran a
partir de ja.

Miri, si volen quedar tot sols, continuïn tot sols. En tot cas,
tenen el suport de la ultradreta, però van absolutament tots sols,
Sra. Diputada. Mentrestant, no es preocupin, aquest govern fa
feina, aquest govern inverteix en professionals; i li dic una
cosa: tenim 900 professionals més que fa dos anys a Atenció
Primària.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.11) Pregunta RGE núm. 576/22, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a solució a les demandes de
treballadors dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. 

Onzena pregunta, RGE núm. 576/22, relativa a solució a les
demandes de treballadors dels Serveis Ferroviaris de Mallorca,
que formula la diputada Maria Núria Riera i Martos del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sr. Marí, el servei de tren a Mallorca es
troba amb un conflicte des de fa estona: els treballadors
denuncien que falta personal i que el servei és precari. El
comitè d'empresa va presentar un calendari d'aturades, que
afectava tota la plantilla i l'ha hagut d'ampliar fins a quatre
mesos i vostè posa tan poc interès en el tren que els seus
mateixos socis han hagut d'actuar. 

MÉS per Mallorca demana la seva compareixença a la
Comissió de seguiment del pacte, i Podemos, que no vol quedar
enrere, ha entrat un escrit en el Parlament demanant què passa
que no saben negociar amb els treballadors del tren; es veu que
no deuen parlar molt els dilluns a les reunions del Consell de
Govern, ja ens dirà què és el que fan en aquestes sessions.

Però miri, no es preocupi per vostè, vostè és Socialista, la
Sra. Armengol no el cessarà en el càrrec, però, com que avui ha
convocat una reunió a conseqüència d'aquesta pregunta, ens
podria dir com està la situació d’SFM?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Moltes gràcies Sr. President. Efectivament, Sra. Riera, avui
a una reunió a les 12.00, com s'ha fet públic, on esperam
expressar una vegada més la nostra postura d’avançar en el
diàleg i de cercar solucions per desconvocar aquest conflicte i
que puguem tornar a tenir un servei normalitzat i fer una
defensa i un suport a l'empresa pública Serveis Ferroviaris de
Mallorca, com crec que aquest govern pot demostrar.

No farem com vostès quan governaven que varen afaitar 24
places, “afaitar” vol dir amortitzar, 24 places d'interinatge a
aquesta empresa i amb protestes cada dia sobre la possible
privatització, etc. 

Nosaltres podem garantir que els representants dels
treballadors saben ben bé quins són els límits de les nostres
possibilitats, som una empresa pública sotmesa a moltes
limitacions, i, per tant, feim feina en la recerca de solucions que
puguin millorar aquestes demandes dels treballadors, però
sobretot fent inversions a l'empresa Serveis Ferroviaris de
Mallorca; enguany, 2022, més de 200 milions d'euros per a
polítiques de mobilitat. Garantim que es puguin..., ahir mateix,
al Consell d'Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca
es va acordar la compra per 43 milions d'euros de nous
elements mòbils per a aquesta empresa.

Per tant, l’aposta per fer d'aquesta empresa un servei públic
més eficient, millor, que se sumi a l'oferta de transport públic
és una realitat que vostès, per molt que s'hi posin i que vulguin
sembrar ombres de dubte, no podran canviar. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

És a dir, anirà a fer-se una foto perquè no li estirin les
orelles. Escolti el seu balanç dels darrers tres mesos. Els
treballadors denuncien que hi ha maquinistes majors de 55 anys
que fan més hores extres en un mes que les que poden fer en un
any, amb el perill que suposa menar una màquina amb 400
persones de dins. Els operadors de control denuncien que estan
tot sols gran part de la jornada, tan delicat que és controlar la
circulació de trens. Els sindicats denuncien tres incidents greus
en vint dies, perquè hi ha treballadors que duen setmanes sense
descansar. I els seus socis diuen que vostè té menys personal
que l'any 2011. 

El problema també afecta els usuaris. Els mallorquins que
empren el tren es troben que les aturades coincideixen en
horaris de més gent. Fan tard a feina, al metge o van
amuntegats dins els vagons o no poden tornar a ca seva
l’horabaixa. S'han hagut de suprimir trajectes que connecten
Palma amb la Universitat als universitaris. S'han suspès els
bitllets per als grups escolars a les escoles. Hi ha problemes per
anar de Marratxí a Palma, d'Inca a Manacor o hi ha problemes
els dies festius. En fi, tot molt coherent, tot molt propi d'un
govern d'esquerres, deixar les persones tirades a l'estació i que
se cerquin la vida i agafin el cotxe, cosa que genera més
embussos a Palma; parlar de drets de treballadors, però
menysprear els seus durant quatre mesos, o acabar condemnats
pels jutjats, perquè aquesta setmana a més han de pagar vostès
uns doblers que varen llevar als que varen fer vaga l'any 2016,
de forma il·legal els varen retirar els seus sous. 

Està clar, Sr. Marí, vostès venen sostenibilitat
mediambiental durant sis anys, però han estat incapaços de
crear un transport públic digne a mig milió de persones de
Mallorca.

Gràcies, Sr. President.
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(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Tenc molt poc temps per contestar, Sra. Riera, però no
pareix que confirmi el que vostè acaba de dir el fet que aquest
gener, aquest mes de gener de l'any 22, 400.000 usuaris al tren,
un 52% més que l'any passat. Ens trobam en un 90% de
recuperar el servei..., de recuperar els nivells de l'any2019,
anteriors a la pandèmia. Per tant, tan malament, tan mal servei
no es deu oferir, malgrat tots volem que s'arreglin aquests
problemes que vostè deia, i per això treballam. 

Per tant, en aquest sentit crec que no fa falta insistir. Creim
en l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca,
l'ampliam, feim inversions i feim millores perquè puguem
complir al conjunt del transport públic de les Illes Balears, i en
el cas concret de Mallorca, una millor oferta als ciutadans que
l'utilitzen i hi creuen, perquè creuen també en aquest govern.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 577/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sentències judicials que
anul·len decrets aprovats pel Govern.

Dotzena pregunta, RGE núm. 577/22, relativa a sentències
judicials que anul·len decrets aprovats pel Govern, que formula
el diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. El Tribunal Supremo, en sentencia de día 26 de
enero, estima un recurso de un particular en un procedimiento
de protección de derechos fundamentales y anula cuatro
decretos del Govern, el 10, el 12, el 13 y el 17 de 2020, que
establecían restricciones en materia de COVID. ¿Qué
valoración y qué repercusiones y consecuencias considera el
Govern que tiene esta sentencia? 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública 
i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Lafuente. Bé,
en aquest cas, com vostè ha dit, el Tribunal Suprem va anul·lar
aquests quatre decrets, però crec que val la pena dir que el
Tribunal Suprem no va entrar a avaluar el que demanava el
particular que va recórrer contra aquests quatre decrets, perquè
el Tribunal Suprem expressament diu que no entra a avaluar si
havien afectat o no els drets fonamentals d'aquesta persona sinó
que, en aplicació d'una sentència del Tribunal Constitucional de
desembre de l'any passat, el que fa directament és dir que
aquests decrets són nuls, perquè la sentència el que deia era que
l'atribució de competències que es va fer als presidents
autonòmics, a tots els presidents autonòmics, als disset
presidents autonòmics, era una atribució de competències que
no es podia haver fet, però hem de recordar que el reial decret
del segon estat d'alarma va estar en vigor fins a aquesta
sentència del Tribunal Constitucional. 

Per tant, els decrets que va dictar aquest govern, els decrets
que va dictar la presidenta, estaven emparats d'acord amb la
legalitat en el moment que es varen dictar. Vull  recordar també
que a partir de la finalització de l'estat d'alarma, quan s'han
afectat drets fonamentals, s'ha demanat autorització al Tribunal
Superior de Justícia i el Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears ha avalat aquesta afectació dels drets fonamentals
dels ciutadans de les Illes Balears. Per tant, hem actuat d'acord
a dret.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Consellera, por la
información. Creo que todos coincidiremos que las dos normas
fundamentales que el Gobierno del Estado ha utilizado para
combatir la crisis de la COVID han sido los dos estados de
alarma, y curiosamente los dos decretos leyes del estado de
alarma han sido declarados inconstitucionales. 

Efectivamente, el último decreto ley que con el estado de
alarma delegaba en las comunidades autónomas la diferencia
que había era que había comunidades autónomas que pedían y
exigían al Gobierno del Estado que hubiese una ley de
pandemias y otros que estaban a favor del estado de alarma.
Desgraciadamente nosotros estábamos en este segundo grupo,
los que se han anulado, porque ni el Partido Socialista ni
Podemos en el Congreso han estado a favor de una ley de
pandemias, como pedía el Partido Popular. Porque lo pedía el
Partido Popular, la tumbábamos, que era lo que daba seguridad
jurídica.

¿Qué nos encontramos? Que los decretos son nulos. Si los
decretos son nulos, lógicamente todas las acciones derivadas de
estos decretos también serán nulos. Serán nulos los expedientes
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sancionadores que tramita su conselleria; serán nulas las
sanciones que tramita su conselleria; serán nulos ..., y los
ciudadanos habrán padecido ilegítimamente las restricciones
por parte de su Gobierno.

Usted me daba unos datos recientemente: 44.800 actas,
2.971 expedientes en tramitación y casi 600.000 cobros en
materia precisamente de infracciones de estos decretos.
¿Devolverá el Govern a los ciudadanos este dinero que ha
cobrado ilegítimamente que ha sido anulado?, ¿anulará estos
decretos? Eso es lo que interesa saber.

La realidad es que ustedes han sido cómplices del Sr.
Sánchez en contra de una ley de pandemias que habría dado
seguridad jurídica a las comunidades autónomas, y no lo han
hecho.

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública 
i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sr. Lafuente, per començar, una llei de pandèmies no
hagués arreglat això que vostè planteja, perquè la llei de...,
escolti un segon, en lloc de cridar, escoltin, que els val més la
pena. La llei pandèmies el que hagués fet és dir que havíem de
passar pel Tribunal Superior de Justícia, cosa que vàrem fer i
que feim en aquest moment. El que férem en aquell moment va
ser actuar d'acord amb la legalitat vigent, com la resta de
comunitats autònomes. Vostè li farà aquest discurs al Sr. Feijóo
que va aplicar totes les restriccions que acceptava l'estat
d'alarma?

(Alguns aplaudiments) 

Vostè, el Partit Popular, que va votar a favor de l'estat
d'alarma, continuarà fent aquest discurs? Tornen fer el discurs
de sempre, ficar-se al fang, en lloc de dir que el que es va fer...,
en lloc de dir que el que es va fer era correcte i que, per mor
d'una sentència del Tribunal Constitucional, hi ha una nul·litat
sobrevinguda que ara afecta 1.800 expedients -afecta 1.800
expedients- que la gent recobrarà els doblers que hagi pagat o
no s'imposaran les sancions per mor d'aquest fet i que des del
desembre ja venim aplicant aquesta afectació als expedients.
No hem hagut d'esperar que el Tribunal Suprem anul·làs el
decret, sinó que hem aplicat directament la sentència del
Tribunal Constitucional. Per...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 599/22, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a percentatge
d’assignatures en català. 

He de sol·licitar als portaveus dels grups parlamentaris si
estan d'acord amb ajornar la tretzena pregunta que havia de fer
el diputat Sergio Rodríguez que, per un motiu de salut
sobrevingut, no ens pot acompanyar avui. Qualque grup
parlamentari s'hi oposa?

Doncs ajornam aquesta pregunta per a la propera setmana.

I.14) Pregunta RGE núm. 567/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a problemàtica de la massificació a la Llei de
turisme.

 Catorzena pregunta, RGE núm. 567/22, relativa a
problemàtica de la massificació a la Llei de turisme, que
formula el diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta, som molts els ciutadans de les Illes Balears que
pensam que gran part dels problemes que patim, ja sigui de
forma directa o indirecta, deriven de l'excessiva dependència
que tenim del turisme i una de les manifestacions d'aquesta
dependència excessiva és la massificació, la massificació que
-com vostè sap- molt de ciutadans perceben com un problema
al qual cal fer front d'una forma decidida, els impactes
d'aquesta massificació en l'ordre ambiental, social, econòmic,
i n'hem parlat moltes vegades..., crec que compartim en gran
part aquestes visions, però és per això que li deman si amb
aquesta anunciada de modificació de la Llei de turisme atacaran
el problema de la massificació.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per la seva
pregunta. Em permetrà que comenci explicant una cosa que és
evident, òbvia i que crec que compartim amb vostè i tots els
grups que formam part del Govern de les Illes Balears.
Efectivament, el nostre model econòmic té una dependència
molt forta del turisme i per això es fa feina des de fa aquests sis
llargs anys, sis i busques llargs anys de govern per poder
diversificar la nostra economia. 

Sí que és cert que aquesta COVID ens ha demostrat moltes
coses, entre d'altres, que quan s'ha aturat l'activitat turística de

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202200599
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202200567


6574 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 107 / 8 de febrer de 2022 

les Illes Balears la situació econòmica ha anat molt malament
en la nostra comunitat autònoma i quan hem pogut reactivar
l'economia turística efectivament les coses van molt millor, i
això també és una realitat que hem de tenir en compte. Aquest
mes de gener l'afiliació a la Seguretat Social és històrica a les
nostres illes, 434.000 persones i el nombre d'aturats 104.000 i
busques, la menor xifra històrica des de l'any 2008. 

Per tant, és veritat que tenim aquesta dependència, és veritat
que necessitam seguir sent líders en temes turístics a les nostres
illes. Vostès han participat del Govern a la passada legislatura,
estam treballant ara des del suport a aquest acord de la
investidura i hem treballat en moltíssimes qüestions. 

Vàrem posar el sostre de places a través dels PTI, vàrem
incidir en el lloguer de vacances, hem posat un impost de
turisme sostenible, hem ajudat perquè hi hagi el millor conveni
col·lectiu a la nostra comunitat autònoma i ara estam en aquesta
normativa turística que ha de suposar un plus afegit a la
indústria turística a les nostres illes en termes de sostenibilitat
ambiental i en termes socials, com estam explicant i,
efectivament, després tendrem temps per debatre en el
Parlament de les Illes Balears aquesta normativa turística,
també amb el seu grup parlamentari que esper que segueixi fent
aportacions positives a aquesta norma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Presidenta, ja veig que no
atacaran el problema de la massificació en aquesta llei. Miri, ja
que vostè ha fet referència a les mesures socials que han
anunciat, nosaltres estam totalment a favor dels llits elevables
per facilitar la feina de les kellys, però les kellys han de poder
pagar el lloguer també i han de poder tenir una bona assistència
sanitària.

I ara, en quina situació ens trobem?, com més carretades de
turistes rebem, més treballadors de fora han de venir; com més
treballadors de fora han de venir, més puja el preu de
l'habitatge; com més treballadors de fora han de venir, més
saturats estan els serveis públics. Per tant, en conjunt, Sra.
Presidenta, tant els treballadors que vénen de fora com els
residents som més pobres i això s'ha vist en els últims anys,
com més turistes han vengut més pobresa hi hagut a les Illes
Balears, menys renda per càpita hi ha hagut. Aquest pendent
negatiu s'ha de tallar d'arrel, Sra. Presidenta, i s'ha de tallar
d'arrel  posant límit al creixement turístic. 

Des de MÉS per Menorca li demanam que faci front a
aquest problema d'una forma valenta, d'una forma decidida i si
la llei va en aquesta línia no dubti que tindran el nostre suport.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, així com li deia
a la primera intervenció que estava d'acord amb vostè en la
necessària diversificació econòmica i en l'aposta per la qualitat
sens dubte del turisme, no per la quantitat, sinó per la qualitat,
i en això hi estam absolutament d'acord, amb aquesta reflexió
que fa ara no hi puc estar gens d'acord. 

El problema d'habitatge, sincerament, Sr. Castells, crec que
ve molt afectada, la pujada de preus, per molta gent que ve a
comprar segones residències aquí, a les Illes Balears, que no
pels treballadors de la indústria turística a la nostra comunitat
autònoma. Crec que és absolutament injust i crec que és un
problema fort. Aquest discurs que està emprant és molt perillós,
Sr. Castells, jo li deman que el revisi.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.15) Pregunta RGE núm. 563/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a reforma de la
Llei turística.

Quinzena pregunta, RGE núm. 563/22, relativa a reforma
de la Llei turística, que formula el diputat Josep Melià i Ques,
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té
la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra.
Presidenta, com vostè sap El Pi Proposta per les Illes Balears
som uns grans defensors d'una regulació específica que ajudi i
agiliti la modernització dels establiments turístics sense
augment de places, i aquesta normativa l’hem defensat, però
vostès l'han deixada caducar, ha perdut vigència dia 31 de
desembre de 2021.

També som uns grans defensors des d'El Pi de potenciar la
declaració responsable, com també vostè sap, perquè
nosaltres... a principi de desembre de 2021 li vàrem formular
una pregunta respecte d’això i vostè ens va dir que era una cosa
extraordinària que servia per a situacions extraordinàries. És a
dir, que no l'havien de fer extensiva massa temps.

I vostè ens va dir que això s'havia de fer, en tot cas, amb
molt de rigor, amb molt de seny, més assossegadament, ... i ara
veim que vostès s’han apuntat a estendre la declaració
responsable, la setmana passada ls fons europeus i ara se'ns diu
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que a la Llei turística, aquesta que no hem vist els grups
parlamentaris, no sé per què no ens pot enviar un esborrany als
altres grups parlamentaris que som a l'oposició, idò resulta que
vostès anuncien a la premsa que també la potenciaran per fer
les obres de circularitat que conté aquest projecte de llei.

I jo li deman si no considera que haurien d'apostar per la
competitivitat i per fer extensible aquest règim especial de la
declaració responsable, no només per les obres de circularitat,
sinó per fer més competitiu el nostre producte turístic.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, a veure, jo... per
la seva intervenció puc entendre, i pel que venim parlant amb
vostè des d’aquests darrers anys que, efectivament, en moltes
qüestions de les que plantejam com a noves a la nova
normativa turística, El Pi hi podria estar absolutament d'acord.

Estam plantejant una qüestió que crec que és important, que
és que el turisme tingui un impacte positiu a la nostra comunitat
autònoma. Tots som conscients de les potencialitats i les
dificultats que té un model turístic intensiu com els que tenim
a les Illes Balears. 

Per això, per primera vegada estam dient: la normativa
turística de les Illes Balears no només ha d'incidir en la
rendibilitat empresarial, no només ha d'incidir en el benestar
dels turistes, sinó que ha d'incidir a millorar l'impacte, la
petjada ecològica damunt el territori i, per tant, ha de fer... ha
de fer projectes de circularitat de cada un dels establiments
hotelers per poder reduir aquesta petjada ecològica que fa el
turisme a la nostra comunitat autònoma i ha d'incidir també en
la millora de les condicions laborals dels treballadors i les
treballadores. 

És aquest el marc general. En aquest moment estam -com
bé ha explicat el conseller de Model Econòmic en diferents
ocasions- en la negociació prèvia a la decisió que prendrà el
Govern. Després hi haurà el temps dels grups parlamentaris i
podrem parlar de moltes qüestions que a vostè li interessin i
que puguem compartir o no, i en el debat parlamentari
segurament s’enriquirà, segur, vaja, s’enriquirà aquesta
normativa. 

Jo els demanaria, ja sé que és un esforç, però, en fi, les
coses quan es volen treballar des de l'acord i des del consens
s'han de fer així, no com es feia en temps anteriors on
s'imposaven moltes qüestions a les nostres illes, basta recordar
com es va fer la llei Delgado i qui la va treballar, per dir alguna
cosa, i, per tant, nosaltres treballam d'una altra manera, tendrem
el temps, en aquest moment deixin-se d'especulacions
informatives. Jo tot això crec que no és necessari ni és bo, ja
tendrem temps de decidir en aquest parlament, quan pertoqui,
la feina als grups parlamentaris.

Moltes gràcies 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, qui ha donat peu que hi
hagi especulació informativa són vostès amb aquesta manera
d'actuar. Si vostès haguessin estat transparents, haguessin
enviat els esborranys als altres grups parlamentaris i no
especularíem. Fins i tot li podria dir si El Pi hi està d'acord o
no, però és que en aquest moment és impossible saber si hi
estam d'acord o no, ho desconeixem. 

I vostès ni en el Pla de reactivació ni als grups
parlamentaris els ha donat el document. Amb qui dialoguen?,
amb qui consensuen?, o nosaltres no representam els ciutadans
i no són mereixedors d'un respecte i també de tenir la
informació mínima i necessària?

 Li ho reiter, inclourà la declaració responsable en aquest
projecte de llei? Vostè no m'ha contestat ni una paraula a la
meva reflexió. Apostam per la modernització?, un altre pic
política d’èxit dels darrers deu anys?

 Gràcies, Sra. Presidenta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. A veure, la prudència quan negocies
és absolutament necessària i la coherència en la forma de fer
feina i la nostra és la del diàleg social. Sr. Melià, aquesta és la
nostra forma de fer feina...

(Alguns aplaudiments)

I, efectivament, primer parlam amb qui hem de parlar i
després vendrà el temps dels grups parlamentaris i vostè tendrà
tota la informació del món a l'hora de votar. I hi haurà la
disponibilitat per part d'aquest govern, Sr. Melià, i li ho puc
garantir, d’evidentment intentar consensuar al màxim aquesta
normativa, que crec que és una normativa important i que
necessita els seus temps de reflexió per a tothom. 

I, efectivament, Sr. Melià, ho seguirem discutint en aquest
parlament quan pertoqui 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

 



6576 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 107 / 8 de febrer de 2022 

I.16) Pregunta RGE núm. 600/22, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a sentència judicial. 

Setzena pregunta, RGE núm. 600/22, relativa a sentència
judicial, que formula el diputat Jorge Campos Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿cómo valora que
la justicia anule sus decretos restrictivos de derechos?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, crec que la consellera
de Presidència i Igualtat, ha donat una perfecta resposta al
diputat Lafuente. En tot cas, el que m’agradaria poder valorar
és per què VOX va recórrer al Constitucional.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

A ver, Sra. Armengol, lo importante y grave de esto, es que
usted a esos decretos que quedan anulados, los siguió
aprobando precisamente cuando VOX ya había recurrido el
anticonstitucional estado de alarma de su colega el Sr. Sánchez.
Y a usted y a todos los gobernantes lo que se les pide es un
mínimo de prudencia y un mínimo de responsabilidad, máxime
cuando se trata de aprobar normas que restringen libertades y
cierran negocios. 

Mire, la sentencia del Supremo le ha anulado los decretos
con los que prohibió la libre circulación de personas, con los
que limitó las reuniones sociales, cerró comercios, restaurantes,
bares, el ocio nocturno, ... Mire, yo creo que usted ya sabía que
no tenía competencia para hacerlo y por eso se fue de copas,
cuando nadie podía hacerlo. 

Mire, Sra. Armengol, usted y Sánchez han arruinado la vida
de muchas personas y los negocios de mucha gente, y ahora el
Tribunal Supremo le dice que no podía hacerlo, como nosotros
le advertimos. Esta sentencia, ya que a usted le interesa, se ha
producido gracias a la valentía de uno de los muchos
ciudadanos víctimas de su gobierno y gracias a VOX, por
nuestros recursos de inconstitucionalidad contra el estado de
alarma, tal como indica la sentencia del Tribunal Supremo. Ya
pueden buscar papeles, ya. 

Mire, Sra. Armengol, usted está superada ya hace tiempo
por la nefasta gestión de esta crisis. Sus normas, además de
ilegales, no sirvieron para contener el virus, ahí están las quejas
de los sanitarios, ahí están las sucesivas olas, las mascarillas,
los pasaportes COVID, vacunas incluidas y con restricciones
que aún siguen dos años después, con las que usted ha
engañado a los ciudadanos, diciéndoles que debían sacrificar su
libertad por su bien, como si de niños pequeños se tratara,
cuando lo que hacía y hace es utilizar el virus como excusa para
controlar a la población e intentar callar a la oposición, es
decir, aplica el socialismo. 

Usted se ha creído que la pandemia dejaba en suspenso la
democracia y ha sido ésta, la democracia quien la ha
suspendido a usted. Usted ha sufrido un vapuleo democrático,
que ha invalidado su forma de gobernar y ha reforzado nuestra
labor de oposición. Sra. Armengol, si tuviera un mínimo de
respecte del estado de derecho, ya habría dimitido, no hacerlo
le convierte a usted y a su gobierno en un peligro para la
democracia.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Jorge Campos. Seguim
igual, vostè en la demagògia, en la mentida, en la falsedat de
tot, l'únic interès que tenen vostès és desgastar aquest govern i
el Govern d'Espanya, i intentar guanyar eleccions i intentar
governar i sabem per què, per llevar drets a la ciutadania,
sobretot als més vulnerables.

(Alguns aplaudiments)

Aquesta és la seva màxima. I contra això ens hi trobarà
sempre. 

Mirin, vostès han arribat a dir tot tipus de desbarats i
d’animalades durant aquest procés de la pandèmia sanitària, el
que no li podrà retreure a cap dels membres del meu govern, ni
als partits que ens donen suport, ni a altres partits de l'oposició
que han donat suport, és que hem treballat, cosa que no han fet
vostès. Vostès cobren, però de fer feina, gens. Nosaltres hem
fet feina i hem fet feina amb dos objectius: salvar vides i
reactivar l'economia. I hem aconseguit les dues coses, mal que
els pesi. Aquest territori té molt millors xifres que allà on
governen vostès. Aquesta és la realitat.

(Alguns aplaudiments)

Però, Sr. Campos, vostè, vostès, 15 de març de l'any 2020,
varen demanar l'estat d'alarma, vostès, el seu partit. Després es
posa l’estat d’alarma i el recorren, amb aquesta situació
d’intentar desgastar, intentar fins i tot aprofitar les víctimes
mortals. Sr. Campos, aquesta és la realitat. 
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Estudiï’s bé les interlocutòries i les sentències. Aquest
govern sempre, sempre ha actuat en base a la legalitat i les
nostres normes sempre han anat avalades pel Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears. I la consellera de Presidència els
ha explicat el que hem fet quant als expedients afectats per
aquest decret anul·lat pel Tribunal Suprem. 

Ara bé, Sr. Campos, encara esper una disculpa seva, perquè
crec que almanco un poquet de cor hem de tenir les persones i
crec que vostè també, vostès varen acusar aquest govern -que
li dic que sempre ha posat per davant de tot, salvar vides i
protegir les persones-, ens varen acusar de segrestar menors,
ens varen acusar d'això; varen alegrar-se que la directora
general de Salut Pública fos denunciada pel penal. El tribunal
va arxivar, arxivar amb sobreseïment lliure, que no passa mai,
el Jutjat d'Instrucció i Audiència ho han corroborat. Quan
demanaran perdó per atacar personalment la directora general?

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 703/22, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa, a canvi de criteri sobre
l'ús de mascaretes a l'exterior. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 703/22, presentada en
substitució de la 539/22, relativa, a canvi de criteri sobre l'ús de
mascaretes a l'exterior, que formula la diputada Patricia Guasp
i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la
Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Mire, hemos asistido a un nuevo insulto
a la inteligencia y a la paciencia de los ciudadanos en cuatro
actos. Primero, Sánchez anuncia en Nochebuena la
obligatoriedad de las mascarillas en exteriores como única
medida para hacer frente a la sexta ola y sin ninguna base
científica, sólo basada en la propaganda política. Segundo, el
martes se fuerza su convalidación en el Congreso, con un
decretazo trampa. Tercero, el jueves usted asegura que es
pronto para eliminar y retirar las mascarillas en el exterior. Y
cuarto, el viernes, tres días después de su aprobación, la
ministra Darias asegura y anuncia la retirada por puro
oportunismo electoral. Todos los expertos coinciden en señalar
que era una medida inútil, que ha sido una decisión más política
y más estética que eficaz, entre comillas, eh?

 Presidenta, con todo esto, ¿cómo valora el cambio de
criterio de un día para otro por parte del Gobierno? 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per demanar-me
una vegada més, encara que de forma col·lateral o centrar-se
només en una qüestió, sobre el tema de la pandèmia de la
COVID-19. Jo li faré una valoració global. Miri, ahir feia dos
anys del primer cas de malalt de COVID a la nostra comunitat
autònoma i en dos anys, Sra. Guasp, efectivament, és una
malaltia nova, li he explicat moltíssimes vegades, s'ha anat
aprenent en la mesura de les possibilitats i en la mesura de
l'avanç de la malaltia, durant aquests dos anys s'han pres
mesures des d’aquest govern una vegada i una altra, ho repetiré,
sempre assessorats per experts sanitaris, i s'han pres mesures
des de l'acord, des del consens i des del diàleg, s'ha treballat
amb els partits polítics, s'ha treballat amb les institucions, s'ha
treballat amb els ajuntaments i, òbviament, s'ha treballat amb
la Mesa de Diàleg Social per prendre les mesures. Amb quin
objectiu? Salvar vides i protegir la població i reactivar la nostra
economia.

Quant a la mascareta i a aquestes darreres decisions no hi ha
cap canvi de criteri, Sra. Guasp. La setmana passada vaig dir el
mateix que vaig dir ahir: el més aviat possible s'han de
flexibilitzar les mesures per compatibilitzar amb aquesta
malaltia. Aquesta és la forma de treballar que hem tengut a les
Illes Balears, per cert, avalada sempre amb els agents socials i
econòmics.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Habla de los expertos, unos informes que le he pedido que
publiquen y no lo hacen. 

Mire, y reconozca que tanto usted como Sánchez gobiernan
a golpe de decretazo, poniendo parches para adoptar medidas
extraordinarias y de urgente necesidad más que discutibles.
Llevan 25 decretos leyes desde el inicio de la legislatura y
luego, encima, se sorprenden cuando se llevan varapalos
judiciales uno detrás de otro.

Y mire, tras haber tenido que recular con la medida de las
mascarillas en exteriores, le pido que su Govern dé un paso
más y ponga fin al pasaporte COVID, se ha demostrado que no
es útil para impedir la transmisión del virus. Mire, si tanto cree
en su utilidad, ¿cómo es que permite que en el hospital de Son
Espases no se esté controlando y pidiendo el pasaporte COVID
a los acompañantes, cuando sí que se lo piden a los
restaurantes, a los bares, al ocio nocturno, a los gimnasios? Es
que no se entiende esta incoherencia y la gente está agotada. 

Nosotros apoyamos esta medida en un momento puntual,
porque ya les conocemos y si no hubieran caído en las
restricciones y puesto el foco siempre encima de los mismos.
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Y ahora utilizará uno de sus comodines y me dirá que es
muy fácil criticar desde la oposición, pero, mire, es que
nosotros le pedimos un plan de choque, no meta a Ciudadanos
en el mismo saco, mientras su única medida estrella fue el
pasaporte COVID, y la de Sánchez, la mascarilla. Se lo dije en
el debate de política general: a su govern le sobra imprevisión,
prisas, parches, propaganda y autocomplacencia, y le falta
explicar mejor sus decisiones para controlar la pandemia, le
falta seguridad jurídica, autocrítica, transparencia y humildad.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp. A veure, anem
per parts.

Primer de tot, tots els acords que prenem al Consell de
Govern van avalats per informe d'experts i cadascun es publica.

Segona qüestió, que crec que és important, el passaport
COVID es posa en aquesta comunitat autònoma, i ho ha de
recordar, gràcies a l'acord, diria la petició en aquell moment de
l'oci nocturn, per poder reobrir, i gràcies a l'acord amb els
sectors empresarials per poder tenir més seguretat dins els seus
establiments. I ha donat bones línies de treball en aquestes illes
per protegir la població, per estar amb més seguretat i per
estimular la vacunació. Les tres coses han succeït i cada cosa
al seu temps, Sra. Guasp.

Jo entenc que vostè, des de l'oposició, pot dir moltes coses
que jo, com a presidenta del Govern, ha d'entendre que sempre
he de ser prudent, perquè les meves paraules poden tenir un
efecte en el comportament de la ciutadania. I ho diré una
vegada més.

Ara bé, li diré una cosa, les xifres d'aquestes illes ens
avalen, allà on han cogovernat vostès, com a la comunitat de
Madrid, no poden dir exactament el mateix, en aquestes illes
tenim menys mortalitat i tenim millor reactivació econòmica,
en aquestes illes fins i tot en pandèmia sanitària, li diré una
dada que crec que és important: a l'any 2015 érem l’onzena
comunitat autònoma amb esperança de vida, en aquests
moments som la primera. Vull dir que les coses s'han fet bé i
s'han fet bé gràcies al diàleg i gràcies al personal sanitari.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 578/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a aplicació de la Llei d’habitatge del Sr.
Sánchez a les Illes Balears.

Divuitena pregunta, 578/22, relativa a aplicació de la Llei
d'habitatge del Sr. Sánchez a les Illes Balears, que formula el
diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bon dia,
Sra. Armengol, a veure si aquesta setmana li fem una pregunta
que li agradi més que la setmana anterior, darrerament no fem
preguntes que li agradin i ens sap molt de greu.

Prompte farà set anys que vostè governa en aquesta
comunitat autònoma i un dels problemes que s'ha agreujat, i
moltíssim, ha estat l'accés a un habitatge. A dia d'avui, o en el
darrer any, el preu de l'habitatge s'ha incrementat un 10%, el
preu del lloguer un 6,5%, i en els darrers cinc anys, en què
vostè ha governat, els preus s'han disparat un 50 o més d’un
50%.

Més d’un 16% s’ha destinat a rendes en l'accés a un
habitatge a les Illes Balears, addicionals des que vostès
governa. Queda clar, per tant, el fracàs estrepitós de les seves
polítiques intervencionistes en matèria d'habitatge. I com que
vostè vol seguir fracassant, ens anuncia, en lloc de canviar, ens
anuncia que seguirà aplicant la fracassada ja llei del Sr.
Sánchez a les Illes Balears, una llei que ataca la propietat
privada i intervé els preus del lloguer a les zones tensionades.

Per això li preguntam: com pensa aplicar el Govern de les
Illes Balears aquesta llei del Sr. Sánchez?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa, per la seva
pregunta que, efectivament, m'encanta, perquè el balanç entre
el que feren vostès i el que fem nosaltres dista moltíssim i, per
tant, exemplifica molt bé...

(Alguns aplaudiments)

... el que prioritza cadascú. Miri, li diré dues coses en aquest
primer torn d'intervenció.

S’adona que la primera llei d'habitatge de les Illes Balears
la fa un govern progressista? S’adona que la primera llei
d'habitatge a nivell estatal la fa ara un govern progressista de la
democràcia? S’adona que vostès són els de la Llei del sòl que
va liberalitzar el sòl a tota Espanya i va causar la major
bombolla immobiliària que hem patit durant molts d'anys, Sr.
Costa? Perquè vostès consideren l'habitatge com a bé de
mercat, com a especulació i nosaltres el consideram com a bé
social, i aquesta Llei d'habitatge estatal va en línia,
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efectivament, amb el que hem aplicat a les Illes Balears i que
funciona.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Queda clar com si fos de dia que vostè vol seguir fracassant
a les Illes Balears, s'han disparat els preus dels darrers anys i
vol seguir fracassant en aplicar les polítiques intervencionistes
de sempre, perquè vostè no ho diu, però la realitat de la llei
Sánchez és que congela els preus del lloguer per als petits
propietaris de les Illes Balears. I això suposa o més aviat vol
intervenir els preus, vol fixar els preus als petits propietaris de
les Illes Balears, i això és un atac directe a la propietat privada
que el Partit Popular mai no acceptarà.

Nosaltres som molt més de les polítiques d'incentivació, de
les polítiques d'impuls, de les polítiques alternatives a les seves
polítiques fracassades...

(Remor de veus)

... d’incentius fiscals, açò és el que proposam nosaltres a les
Illes Balears, proposam crear una nova deducció per a
arrendadors, perquè posin els seus habitatges en el mercat;
proposam que la deducció per a lloguers s'incrementi
substancialment a les Illes Balears; proposam que els joves
menors de 30 anys deixin de pagar l'impost sobre transmissions
patrimonials en aquestes illes; proposam que els joves menors
de 35 anys, les famílies nombroses, les famílies monoparentals
i les persones amb discapacitat paguin un 2%; i l'adquisició
d'un habitatge habitual a les Illes Balears passi a tributar a un
tipus d'un 4%.

Aquestes són les polítiques que funcionen, Sra. Armengol,
les polítiques que aplicarà el Partit Popular si és alternativa la
pròxima legislatura.

La llei Sánchez, per sort, entre que l'aproven i la poden
aplicar, ja s'haurà acabat la legislatura i, per tant, si els
ciutadans volen, no s'aplicarà en aquestes illes mai.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Quan un és a l'oposició pregona unes
coses. Sr. Costa, a ningú no se li lleva del cap la seva imatge,

com a director general de Pressuposts, i de la Sra. Prohens,
marcant les votacions en aquest parlament, que varen llevar
totes les deduccions possibles a l'habitatge a la nostra comunitat
autònoma, a ningú no se li lleva del cap.

(Alguns aplaudiments)

Vostè va apujar l’ITP del 8 al 10%, i nosaltres l'hem passat
al 5%. Aquesta és la realitat, Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

Jo aterro al que és...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i la gent sap perfectament què fa i què fa l'altre quan
governa, Sr. Costa.

I li diré una cosa més, en la política d'habitatge el fàcil és no
fer res, el seu rècord és històric, la seva suma a finals de
legislatura és menys 1 habitatge públic perquè varen emprar
com a biblioteca un dels habitatges de l'IBAVI i varen vendre
sòl públic.

(Alguns aplaudiments)

Nosaltres, des del 2015 a ara què hem aconseguit?
Multiplicarem per 64% el parc d'habitatge públic a la nostra
comunitat autònoma. Donam en lloguer social pisos que vostès
deien que era inconstitucional la cessió d'ús temporal dels grans
tenidors, idò es fa en aquesta comunitat autònoma amb èxit i
amb aval judicial, Sr. Costa, ho escoltin, perquè això és molt
important.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I seguirem amb aquest treball. Vaig arribar com a
presidenta del Govern, vostès donaven 1,5 milions d’euros del
Pla d'habitatge estatal per a lloguer, ara donam 9 milions
d'euros,...

(Remor de veus)

... miri, la diferència del que pensam uns i altres.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

I li diré, efectivament, la Llei d'habitatge estatal ha d'incidir
en moltes més coses i nosaltres l'aplicarem intensament en
aquesta comunitat autònoma.

I li diré una altra cosa, lligat a l'aprovació de la reforma
laboral, crec que és molt important, perquè sap que 55.000
persones, entre les quals 13.000 joves de les nostres illes,
passaran de contracte temporal a contracte indefinit. I això
ajuda molt per poder tenir una hipoteca o per poder comprar un
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habitatge. Sense cap dubte, l'estabilitat dels treballadors i les
treballadores, que vostès han votat en contra, també és
necessària en aquestes illes. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

II. Interpel·lació RGE núm. 253/22, presentada pel
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a polítiques del
Govern per afavorir l'economia circular.

Un cop finalitzades les preguntes amb resposta oral al
plenari, passam al segon punt de l'ordre del dia que correspon
al debat de la Interpel·lació RGE núm. 253/22, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a polítiques del Govern per
afavorir l'economia circular.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Presentem una interpel·lació sobre les
polítiques del Govern en economia circular. 

Frente a la economía lineal tradicional, tomar, hacer,
desechar, se impone la economía circular. Se define como la
contraposición a la economía lineal tradicional, se basa en el
principio de cerrar el ciclo de vida, de cerrar el círculo de los
productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y
la energía. 

En las Illes Balears existe un amplio consenso para que la
economía circular sea la carretera por la que debe transitar
nuestra comunidad para poder aspirar a un futuro sostenible y
próspero. Eso no significa que no existen otras vías para
transitar esos objetivos, pero la economía circular es la que
mejor se adapta a nuestra realidad. Y debemos aprovechar esta
situación y debemos aprovechar el momento actual para
erigirnos referentes y líderes mundiales en transición a la
economía circular.

Como dice la Fundació Impulsa Balears, el tránsito del
actual modelo de negocio hotelero hacia la economía circular
abre una importante vía de progreso para las compañías del
sector, pues fomenta la creación de más valor desde la
optimización de los procesos y la innovación de los productos
y servicios, al mismo tiempo que contribuye a mejorar su
posicionamiento en los mercados desde la diferenciación.

En las Illes Balears podemos liderar acciones y regulaciones
para construir esta carretera, la economía circular, la carretera
de la economía circular, o podemos quedarnos sentados y
esperar a que otros tomen esta bandera y perdamos el
liderazgo.

Hagamos una breve cronología sobre lo que significa la
economía circular. Me gusta empezar en 2002. De la cuna a la
cuna, “Cradle to cradle: Remaking the way we make things”,
de Michael Braungart y William McDonough, que fue uno de
los primeros documentos importantes que hablaba ya sobre este
tema.

En 2010 se crea la Fundación Ellen MacArthur, con el
objetivo de acelerar la transición a la economía circular con su
documento “Hacia una economía circular: motivos para una
transición acelerada”.

Vamos a 2011. El concepto de economía circular empieza
a estar presente en la escala europea desde que la comisión
publica la comunicación “Road map to reasor’s edition
Europe”.

En 2015 la Comisión Europea publica “Cerrar el círculo”,
un plan de acción de la Unión Europea para la economía
circular.

Ese 2015, 2014-2015, ya la sociedad civil de las Illes
Balears empieza a interesarse por la economía circular y desde
el Cercle d’Economia se preparan algunas jornadas sobre este
tema. 

Llega el 2017 y se crea el Pacto por una economía circular.
Varios ministerios impulsan el Pacto por la economía circular
con el objetivo de implicar a los principales agentes
económicos y sociales de España en la transición hasta este
nuevo modelo económico. Los firmantes se comprometen a
impulsar la transición hacia una economía circular y entres
estos firmantes hay una empresa de las Illes Balears, Sampol. 

En 2019 el Govern balear en la Ley 10/2019, de 22 de
febrero, de cambio climático y transición energética, en las
definiciones define la economía circular con una definición un
tanto difusa, sin embargo dentro de la ley hay muy pocas
aportaciones a la economía circular, únicamente aparece en la
disposición adicional sexta, políticas sectoriales, en un punto en
el sector de los residuos donde dice que “la sustitución de
materias primas por subproductos o materiales procedentes de
la valoración material de residuos para favorecer la creación de
una economía circular y la reducción de emisiones derivadas de
la extracción y transformación de materias primas”. Nada más.
Y en el sector agrario habla de “la priorización de la generación
de biometano para su inyección a redes por los beneficios que
supone en la consecución de objetivos de economía circular”.
Bien, son las únicas referencia que hay en la Ley del cambio
climático de las Illes Balears a la economía circular.

Llegamos a 2019, Green Deal, el Pacto Verde Europeo, que
estimula la producción circular en una industria sostenible. 

Al año siguiente, en el año 2020, ya empiezan a haber
muchísimas actividades en este tema. AENOR empieza a
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definir la certificación específica de la estrategia empresarial de
economía circular. En ese año, 2020, también se crea la
Fundación Economía Circular a partir del Club Español de
Residuos. La Fundación Impulsa Balears presenta el sistema
turístico circular. La Comisión Europea presenta el nuevo plan
de acción para la economía circular, uno de los principales
elementos del Pacto Verde Europeo en el que el nuevo
programa de Europa está a favor del crecimiento sostenible.
Ese 2020 también se presenta la Estrategia Española de
Economía Circular, que traigo aquí el documento “España
Circular 2030", que sienta las bases para impulsar un nuevo
modelo de producción y consumo en el que el valor de los
productos, materiales y recursos se mantengan en la economía
durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzca al
mínimo la generación de residuos y se aprovechen para un
mayor alcance posible los que no se pueden evitar. 

Y en el 2021 -muy importante- se crea el Plan de acción de
economía circular 21-23 en el marco de los criterios asentados
en la Estrategia Española de Economía Circular que a su vez
toma como referencia los ejes definidos en la planificación de
economía circular de la Comisión Europea. Se agrupan las
medidas para dar respuesta a las inquietudes más compartidas
de la economía circular. Y aquí, en la página 13, ya habla de
turismo, y hay diferentes puntos, habla de la incorporación de
criterios de economía circular en la planificación del turismo,
habla de la reconversión de destinos turísticos con criterios de
circularidad, habla de introducción de la circularidad en el
programa de planes de sostenibilidad turística en destinos,
apoyo a la creación de producto turístico sostenible y circular
y apoyo a los municipios sostenibles para la reducción y la
gestión de residuos.

Ya en el año 2021 Impulsa Balears presenta el i|CIRCHOT,
una aplicación orientada a facilitar a las empresas hoteleras de
Baleares la implementación de buenas prácticas circulares. Y
en 2021 empezó a crearse, que todavía no se ha creado del
todo, pero ya está muy asentado, el clúster de transición
ecológica de las Illes Balears.

Bien, esto a nivel institucional, pero también a nivel
privado. A nivel privado pues la incineradora de Son Reus,
TIRME, tiene valorización energética y reciclaje y Garden
Hotels también hace apuestas por la circularidad
agroalimentaria y compost. Ambas empresas con el certificado
AENOR de estrategia empresarial en economía circular, que
únicamente hay cuatro en España, y dos están en las Illes
Balears. 

Pero no solo eso, la Fundació Impulsa también presenta el
reN; Mac Insular presenta reciclaje para reutilización,
valorización de neumáticos; Robot presenta digitalización; el
Hotel HM de Palma Blanc, que visitó la presidenta; Meliá, el
grupo hotelero más sostenible de Europa, según S&P Global,
la agencia de inversión sostenible; el Grupo Iberostar, que ha
implantado el primer departamento del sector hotelero para
eliminar el desperdicio de sus hoteles mediante la creación de
equipos 3R -reduce, reutiliza, recicla-, y estos equipos 3R están
formados por más de 130 personas, con la labor de llevar a
cabo los principios de la economía circular, separando, pesando
y analizando los productos de desecho que entran y son usados
en los hoteles de la cadena, con el fin de buscarles un nuevo

valor de uso; el Grupo Barceló, que también hace una apuesta
importante por digitalización; Sampol, que ya digo que fue uno
de los primeros, en empresas, en dar iniciativas circulares y que
ha puesto en FITUR su innovador modelo de economía circular
para hoteles; Arabella, aprovechando los humos generados para
calentar; ZAFiRO Hotels, en temas de biomasa; grupo
Palladium, depuración de aguas...

Ante este tsunami de iniciativas privadas, ¿va el Govern a
utilizar los fondos europeos para perfeccionar y optimizar el
actual modelo de economía lineal o va a hacer una apuesta
decidida por todo lo que implica transitar hacia la economía
circular?

Sr. Conseller, ¿qué piensan hacer? Porque se trata -la
economía circular- de un proyecto que afecta a varias
consellerias, gobernadas además por partidos diferentes, y es
muy importante para nuestra sociedad que se pongan de
acuerdo.

Y espero su respuesta, a ver qué políticas nos propone el
Govern para fomentar la economía circular para la próxima
intervención. 

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller
de Medi Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia de nou. Sr.
Pérez-Ribas, m'ha sorprès en part el seu to i en part el seu
contingut, que esper que sigui desconeixement i no demagògia. 

Miri, fa temps que sabem que les Illes Balears són la zona
zero per als efectes de l'emergència ecològica i que, de fet, la
Mediterrània és una zona especialment vulnerable a les
alteracions globals provocades per aquest canvi climàtic i, a
més, el fet de ser un arxipèlag ens fa encara més vulnerables
davant aquestes conseqüències. 

Moltes vegades, quan pensam en emergència climàtica,
evocam gairebé inconscientment pensar en l'increment del
canvi de temperatura o la pujada del nivell de la mar, però
poques vegades ens aturam a pensar en altres conseqüències
d'aquesta emergència, com puguin ser, per exemple, un model
de producció i de consum obsolets -que vostè entenc que hi feia
referència- que ens aboca que, de fet, si no canviam res en 25
anys, doncs, hi hagi o hi pugui haver més plàstics que peixos a
la mar, per exemple, no?

D'una concepció global i transversal, de les accions per
mitigar els efectes d'aquesta emergència climàtica neix, de fet,
una de les lleis pioneres d'aquest govern, la Llei de residus, i no
només és la primera llei que elimina els plàstics d'un sol ús a
Europa, a Europa!, sinó que també és la primera llei que inclou
l'economia circular com un principi, és a dir, instaurant per llei
que el pilar de la gestió sigui la reducció i la prevenció de
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residus però que, en el cas que aquests residus es produeixin,
es converteixin en recurs. És una llei entesa des de la
transversalitat i que, per tant, necessita la implicació de tots els
sectors socials i econòmics.

Des d'aquest govern entenem que els primers a donar
exemple, òbviament, han de ser les administracions que estan
al capdavant de la gestió pública, però també entenem que
aquesta ha de ser una tasca col·lectiva perquè tots els sectors
implicats avancin cap a aquesta mateixa direcció, la d'assolir
els objectius marcats per la llei, que ens duguin a un canvi de
model quant a generació i gestió de residus, hem fet diverses
passes. La primera és consensuar la normativa. La segona,
resoldre tots els dubtes per facilitar la seva interpretació.

Per això, li donaré una dada: hem respost, des del Servei de
Residus, més de 4.000 consultes sobre aquesta llei, sobretot
arran de l'entrada en vigor de la prohibició de plàstic d'un sol
ús. Ens hem reunit periòdicament amb els sectors afectats i hem
editat guies explicatives en diferents idiomes per al comerç, per
al sector HORECA, per a l'administració pública i per a la
ciutadania.

Un altre dels principis pels quals regim la nostra manera de
fer política és que es compti amb l'acompanyament necessari no
només pel que fa a assessorament, sinó pel que fa a la qüestió
econòmica, sobretot als petits i mitjans empresaris, base del
nostre teixit empresarial, de fet, més del 95% d'acord a dades
de l'IBESTAT, que estan fent una gran tasca per avançar cap a
una economia circular. I és que ja ho diuen, que per avançar
cap a allò global, cal actuar també en allò local. I així a dia
d'avui ja hi ha un gran nombre d'empreses -vostè anomenava
alguns exemples- que a través de les subvencions d'economia
circular, finançades per l'impost de turisme sostenible, han
adaptat la seva producció i serveis al residu zero.

Des d'inicis d'aquesta legislatura, a través de la Direcció
General de Residus i Economia Circular, hem atorgat les
següents subvencions que, de fet, com li comentava, han servit
per finançar projectes al respecte: l'any 2019 atorgàrem
700.000 euros, que varen finançar un total de 14 projectes;
l'any 2020, gairebé doblàrem el pressupost de cara a aquesta
finalitat, amb 1,3 milions d'euros, que han servit per finançar 15
projectes arreu de les Illes, se'n varen presentar 49, això també
és simptomàtic de la voluntat i de les sinergies creades entre
l'administració autonòmica i el teixit empresarial. I seguim i
seguirem, també, amb aquest compromís, tal i com queda
reflectit en els pressuposts generals de la comunitat autònoma. 

Amb això li vull dir que l'aposta clara d'aquest govern per
l'economia circular té una resposta més que positiva dins el
nostre teixit. Posar a disposició de les petites i mitjanes
empreses aquests doblers per generar projectes, com dèiem
abans, que tenguin un impacte directe sobre el nostre territori
no és només que sigui necessari, sinó que és el model que de
cada vegada més gent i més negocis volen adoptar.

Com li deia, Sr. Pérez-Ribas, no concebem les lleis com a
compartiments estancs, sinó com quelcom que s'ha d'aplicar de
forma transversal si volem avançar cap a aquest canvi de
model. I és això el que passa, per exemple, amb el que s'està
treballant, negociant i plantejant dins el procés de la nova

normativa en matèria turística, on s'estableixen mesures per
aplicar de forma real la circularitat.

És impossible negar els impactes negatius que té per als
recursos naturals de les Illes la població flotant en els mesos,
sobretot, d'estiu a causa principalment de la temporada
turística; la producció de residus durant el juliol i l'agost
generalment duplica la que genera en els mesos d'hivern, això
implica que s'hagin de dimensionar les instal·lacions de
tractament a les necessitats dels mesos de màxima producció,
fet que suposa un sobredimensionament de les instal·lacions
durant la resta d'any. El mateix succeeix, per exemple, amb les
infraestructures hídriques.

És substancial, doncs, que el sector turístic en la seva
majoria compti amb plans de circularitat. No es tracta de
mitigar l'impacte només, sinó també de crear una economia
regenerativa que tengui beneficis sobre la nostra terra, i per
fer-ho cal aplicar el model circular, circuits de producció i
consum curts.

Així, cada establiment cada any haurà de realitzar una
avaluació de la seva gestió dels recursos i de residus generats,
enfocats en quatre pilars amb una sèrie d'indicadors objectius
que estimin el consum d'energia, d'aigua, de materials i residus,
i d'aliments.

A partir d'aquesta avaluació les empreses elaboraran una
planificació cada cinc anys on s'estipularan els objectius de
reducció i les inversions pràctiques i protocols necessaris per
assolir-los. L'objectiu d'exigir el Pla de circularitat és que sigui
la base de les decisions de cada establiment de manera que les
successives avaluacions de la gestió i el tractament de residus
posin en evidència les àrees més ineficients de les empreses i
alinear així els objectius de l'empresa de creixement amb els
objectius de reducció de residus i d'emissions contaminants que
tenim com a comunitat autònoma. 

Tot això servirà per complir, de fet, amb els objectius
establerts per la Llei de residus: reduir un 20% la generació de
residus a abans de 2030; reciclar com a mínim abans de 2031,
un 75% dels residus d'envasos no industrials, entenent com a
tals la valorització de materials dels generats; reduir fins al
50% el malbaratament alimentari per a l'any 2030, d'acord amb
les dades de l'any 2020; establir un percentatge màxim del 10%
abans de 2030, en l'eliminació de residus, mitjançant el dipòsit
en abocador; o assolir per a l'any 2030 els següents objectius de
reutilització d'envasos en el canal HORECA, en aigües
envasades un 40%, en cervesa un 50%, o en begudes
refrescants un 70%. 

En resum, Sr. Pérez-Ribas, el que feim des d'aquest govern
és passar del concepte teòric de l'economia circular a posar-lo
en pràctica. Feim una aposta efectiva per a la prevenció, que és
el més important, impulsam la reutilització i avançam certament
cap a un model que incrementi la qualitat dels materials. I ho
fem des de tots els àmbits i per a tots els sectors. Ho feim a
partir d'una llei que té l'economia circular com a eix central,
establint-hi mesures concretes i d'obligat compliment i no
principis generals com s'havia fet fins ara en altres normatives.
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Balears, com li deia a l'inici, és la zona zero dels efectes de
l'emergència ecològica que patim a escala global, però també
som el laboratori d'on poden sortir i surten solucions
innovadores i pioneres per mitigar-les. Jo som positiu, i crec
que hem de deixar de mirar-nos aquesta emergència des del
catastrofisme, i m'explic. Som a temps de revertir-ne alguns
dels seus efectes, però ho hem de fer des de l'ambició política
i amb tots els sectors socials al costat. Sense capgirar el nostre
model, res d'això no és possible. Per sort, ens trobam en un
punt d'inflexió, on començam a veure que un model de
proximitat no és només possible, sinó que és factible, que crea
llocs de feina de qualitat i repercuteix directament en el
benestar de la ciutadania d'aquesta terra. 

La creació de sinergies amb el sector privat funciona, ens
demostra que l'economia es pot diversificar. Ens queda que el
motor econòmic d'aquesta terra s’hi acabi de sumar i amb el Pla
de circularitat, fem una gran passa perquè això esdevingui.
Necessitam, sens dubte, un gran pacte polític i social que ens
dugui a fer efectiu aquest canvi de model i òbviament que el
seu partit s'hi sumi.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. President. Sr. Conseller, vostè ha fet
referència al meu to i li diré per què el meu to, perquè estam
molt preocupats, estem molt preocupats amb el que està passant
amb el desenvolupament de la hipotètica llei turística, que s'està
anunciant fascicle a fascicle, setmana a setmana i que avui hem
tingut un nou fascicle d'aquestes propostes d'aquesta suposada
llei. 

I això és molt greu, és molt greu, perquè aquesta llei que
s'ha anunciat a bombo y platillo -ara avui van a Barcelona a
anunciar-la-, si es fa bé, si es fa consensuada i si es fa alineada
amb idearis de l'economia circular, ens pot posar a les Illes
Balears, com vostè ha dit, a la zona zero en aquest sentit. I és
molt important, i per això mirem aquesta llei d'una manera
positiva. Vostè ha dit que és positiu i jo també som son positiu. 

I l’economia circular no només va de residus, els residus,
evidentment, són una part molt fonamental de l'economia
circular, però el seu propi nom ho diu, economia circular.
L'economia també té molta importància en tot el que implica la
transformació de passar d'una economia lineal a una economia
circular. I miro la consellera d'Agricultura i vostè ho ha dit
també, és important tancar cercles petits de quilòmetre zero,
d'aprofitar el territori, i tot això s'ha de fer amb transversalitat
de diverses conselleries i que per exemple, una que ho hauria
de liderar, que seria la de Model Econòmic, no és aquí el seu
conseller. I això ha de ser transversal i han de sumar tots, els
partits de l'oposició també. 

Vostè ha comentat el Pla de circularitat de les empreses,
perquè clar, aquesta interpel·lació és sobre polítiques del
Govern en economia circular. I trobo un assumpte interessant,
això que ha anunciat vostè, que es demanarà a les empreses un
pla de circularitat, que evidentment ha d'estar lligat, tant al tema
de residus com al tema econòmic, perquè tot això ha de ser
sostenible, generant -com vostè ha dit- llocs de feina, de
qualitat i una feina que no sigui estacional. 

I en el tema dels llocs de feina de qualitat, aquí nosaltres,
quan presentem les propostes en la moció, farem un punt en
aquest sentit: formació. La formació a les Illes Balears hauria
d'incloure programes de coneixement de l'economia circular per
part dels nostres alumnes, perquè si hem de ser, com vostè ha
dit -i m'agrada el terme- la zona zero de l'economia circular del
món, hem de tenir estudiants formats en aquest sentit, i
actualment no és així. Estem malbaratant estudis que ... s'estan
estudiant altres coses, quan segurament estudiant temes
d'economia circular, perquè hem vist que hi ha empreses que ja
estan formant equips en aquest sentit i estan contractant gent.
Per tant, si fossin titulats d'economia circular per a les Illes
Balears, també podríem ser un focus de know how a nivell
mundial. En aquest sentit, nosaltres ja en el seu moment, el mes
d'abril vàrem presentar diverses iniciatives, que van sortir
aprovades per unanimitat, on ja demanàvem l'impuls de tots els
aspectes de l'economia circular i evidentment un n’era el de la
formació i també, evidentment d’altres, com pot ser la
divulgació d'aquest model d'economia. 

Bé, només em queda un minut. Ens hi jugam molt, no és
baladí, aquest FITUR ens ha mostrat que la major part de les
comunitats autònomes que dediquen una part important de la
seva activitat econòmica al turisme, s'està movent. La
digitalització ja forma part de tots els calendaris i legislatius i
d’inversió de la major part de les comunitats autònomes que es
dediquen principalment al turisme o que tenen una importància
en el turisme; nosaltres, en el tema de digitalització, crec que
hem perdut oportunitats i ara el que no podem fer de cap
manera és perdre l'oportunitat de ser una autonomia líder a
nivell espanyol, a nivell europeu en economia circular.

Moltes gràcies. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. En torn de contrarèplica,
té la paraula el conseller de Medi Ambient i Territori. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Pérez-Ribas, li agraesc,
òbviament, també les seves explicacions i posicionament. Jo
crec que vostè ha basat -i no és una crítica, simplement és una
puntualització- la seva intervenció, fent una cronologia molt
vasta, molt abundant dels aspectes teòrics. Jo, sincerament, crec
que en aquestes alçades de partit, si em permet aquest símil
futbolístic o esportiu, el que necessitam són accions concretes
i voluntat política, i jo crec que aquestes dues coses estan
nítidament reflectides en l'acció que el Govern està duent a
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terme, també d'una manera transversal. Li ho he explicat a la
meva primera intervenció, però estic disposat a continuar
debatent-ne amb vostè i amb el seu grup, les vegades que faci
falta. 

La Llei de residus és pionera en circularitat i aquí una
primera objecció en el seu plantejament, circularitat també és
prevenció i també reducció. El primer escaló pel qual aposta i
potencia la Llei de residus de les Illes Balears és prevenció,
reducció, i el tercer escaló és reciclatge, i òbviament dins el
reciclatge la circularitat.

Per tant, no hem d'oblidar, no hem de simplificar el
concepte de circularitat el qual, efectivament, no només afecta
els residus, sinó que va molt més enllà d'aquests residus, sinó
que hem de tenir en compte que quant als residus parlam la
reducció i la prevenció són part de la circularitat, de fet, són
imprescindibles dins el concepte de la circularitat. Per tant, jo
crec que això és important.

Vostè deia, estam preocupats, estam preocupats per aquest
tema. Jo, òbviament, també compartim aquesta preocupació,
però vostè té una o desprèn, no sé si és la que té, certament,
però desprèn un problema, una visió que jo no compartesc, la
circularitat, no és només pensar i parlar del sector hoteler, el
sector hoteler és un gran agent dins la circularitat, perquè és un
gran agent dins la generació de residus, això no ho podem
oblidar, perquè les dades ens diuen d'una manera nítida que
l'increment de generació de residus és exponencial a les Illes
Balears lligat als mesos de màxima activitat turística i hotelera,
però la circularitat no és un concepte lligat al sector hoteler. Per
tant, crec que això és important.

I aquest govern, precisament, el que fa és, des de l'any
2015, però sobretot des del 2019, amb lleis pioneres com la de
residus, abordar la circularitat des d'una visió ampla i holística.
I, precisament, efectivament, vostè comentava que aquesta
hauria de ser la manera. Efectivament, la circularitat és
abordada per conselleries la de Medi Ambient i Territori,
òbviament, però per conselleries com la d’Agricultura, d'una
manera totalment diligent, i crec jo que pionera i innovadora;
des de la Vicepresidència i Transició Energètica, en apostar per
una solarització de la nostra economia; ara treballam dins la
futura normativa en matèria turística; aquest govern aposta per
la circularitat, si em permet, com cap govern, no només
autonòmic a nivell espanyol, sinó a nivell regional dins la
Mediterrània.

I, per tant, jo crec que això és un tema que s'ha de tenir en
compte i s'ha de posar en relleu.

Vostè deia: la circularitat ha de ser sostenible
econòmicament, si, és cert, la transició ha de ser justa, és cert,
però primer ha de ser ecològica, i, per tant, ens hem de
plantejar tots i totes administracions, però també sectors
econòmics i socials, si de veres estam disposats a dur a terme
aquesta transició i tal vegada haver de pagar qualque cost, i
algunes vegades també econòmic. Per tant, hem de parlar de la
transició com a una transició justa, hi estic d'acord, sobretot per
a les persones, però també hem de parlar que la transició, en
primera instància, ha de ser ecològica. I la circularitat és una

passa imprescindible dins aquesta transició, i per ventura
haurem d'assumir qualque cost també econòmic.

I això crec que és una cosa que s'ha de dir i s'ha de
plantejar, i és la línia de feina que hem de seguir abordant.

I ja per acabar, d'alguna manera com començava,
l'economia circular ha de ser voluntat i ha de ser voluntat
política i accions concretes. I, sincerament, li dic, i parl i veig
les realitats de moltes altres comunitats autònomes i de moltes
altres regions d'altres països de la Mediterrània, les Illes
Balears des de l'acció que es fa des d'aquest govern autonòmic,
li puc assegurar que se situa d'una manera molt nítida al
capdavant de les polítiques, no només de circularitat, sinó de
sostenibilitat. I jo crec que, certament, aquesta ha de seguir sent
el camí si el que volem és, efectivament, aconseguir unes illes
molt més sostenibles i sobretot, i com li comentava a la meva
primera intervenció, molt més resilients enfront a l'emergència
climàtica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

A continuació, passam al tercer punt de l'ordre del dia que
correspon al debat i la votació de les proposicions no de llei.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 6449/21,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a condemna de
l’escalada d’LGTBIfòbia a Europa.

I, en primer lloc, debatrem la RGE núm. 6449/21, dels
Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, relativa a condemna de l'escalada de l’LGTIBfòbia
a Europa.

Començam amb les intervencions per defensar la proposició
no de llei i pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Veiem com
s’estén el missatge de l'odi arreu d'Europa: a Polònia, trobam
determinades “zones lliures d'ideologia LGTBI”, així es
denominen, i a Hongria Viktor Orbán promociona normatives
per apartar els joves d'una formació en valors d'igualtat i
diversitat, exactament com passa a Múrcia amb el pin parental. 

La mateixa Comissió Europea ha hagut d'intervenir i
recordar a aquests països quins són els valors de la unió,
allunyats completament de la propagació de l'odi i de la
intolerància. El Parlament Europeu, el juliol de l'any passat,
aprova una resolució per castigar les actituds d'odi d'aquests
països, un missatge clar a totes les nacions per evitar que el
virus de l'LGTBIfòbia se segueixi propagant per tota Europa
amb el cavall desbocat del populisme d'extrema dreta. Aquesta
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resolució no comptà ni amb el suport del Partit Popular de
Casado, ocupat tal vegada amb la remolatxa a les granges
fictícies, ni tampoc amb el de VOX.

També el juliol del 21 el Parlament Europeu va haver de
pronunciar-se sobre una resolució per reconèixer els
matrimonis de parelles del mateix sexe arreu del continent, PP
i VOX no hi donarem suport tampoc. Vam haver de recordar,
en aquell moment, que en aquest camp el fet de garantir els
drets bàsics de les persones al dret d’estimar hi havia també una
escletxa que separa la dreta ultra i l'ultradreta de la resta de
forces, ve d'enfora aquesta posició, quan Partit Popular i VOX
eren una sola veu i presentaven un recurs d'inconstitucionalitat
contra el dret del matrimoni igualitari, impulsat pel Govern de
Rodríguez Zapatero a l'any 2005, en aquell moment ja
practicaven una homofòbia institucional, d'aparent baixa
intensitat comparada amb les agressions físiques, però terreny
abonat per legitimar l'odi. Recordem que el recurs va romandre
vigent fins que va decaure quan es va descartar per part del
Constitucional.

En el context d'aquestes votacions, moria assassinat a La
Corunya el joves Samuel, una agressió homòfoba, les forces de
tradició democràtica i la societat civil van sortir al carrer per
denunciar aquest atac i per reafirmar que nosaltres no ens
posicionam al costat dels assassins. En aquestes manifestacions
hi va haver absències ben eloqüents, recordem les dades: el
2020 arribà a 277 agressions homòfobes a tota Espanya, segons
dades oficials del Ministeri de l'Interior, tot i que les
associacions LGTBI arriben a elevar-les a 566, perquè ja ho
sabem, moltes víctimes no denuncien per por, perquè no
s'acaben d’atrevir a denunciar els seus agressors. Per tant,
segurament podem parlar de moltíssimes més xifres.

Samuel fou doblement victimitzat, per ser identificat com
a gai i etiquetat públicament amb l’epítet de maricón; això vol
dir, primer, que és homosexual, i segon, que existeix el permís
per fer-li mal, perquè és un sots-humà. Recordem als presents
en quin moment de la història s’aniquilaren milions de persones
en aquest continent pel fet d'haver-les catalogades com a no-
humanes. La seva agressió es va configurar dins un imaginari
col·lectiu i que ve definit per la filòsofa Judith Butler, com a
una atmosfera de toxicitat que envaeix l'aire i que legitima
aquestes agressions.

A la vista del que hem observat per part de les forces
ultraconservadores en el nostre estat, que han condicionat
pactes polítics o la derogació o no del desenvolupament de lleis
aprovades democràticament, en concret, les guiades a dignificar
i reconèixer el dret de les persones del col·lectiu LGTBI,
urgeix la necessitat que les forces progressistes i les que s'hi
vulguin sumar contrarestin aquesta actitud amb lleis que
censurin i tallin les conductes discriminatòries i facin front a la
discriminació i a l'agressió homòfoba. Per tot això ha començat
a caminar la tramitació de l'avantprojecte de llei per a la
igualtat real i efectiva de les persones trans i la garantia dels
drets de les persones LGTBI.

Hi donaran suport la resta de forces polítiques?

Paral·lelament, Abascal i altres membres de la ultradreta
europea es reuneixen a Madrid, convertida ara en la casa gran,

la capital europea de la suposada llibertat, la llibertat per odiar
deu ser, per traçar estratègies conjuntes i per visibilitzar-se
davant d'una societat amb l’altivesa pròpia que ens recorda els
desastres de les primeres dècades del segle XX. 

Nombrosos experts han determinat que el relat de l'extrema
dreta reconforta els que estan contra els avanços en feminisme
i en consolidació dels drets de les persones LGTBI. Per tot
això, volem posar les agressions LGTBIfòbiques en el centre
de la política, volem parlar-ne, volem polititzar-les per
desenvolupar un debat públic, per incloure-ho a les converses.
Del que no es parla, el que no és visibilitza no existeix; el que
no existeix fa que els que pateixen mal, que pateixen el dol per
les agressions romanguin en silenci mentre que els agressors
afloren i senten legitimades les seves punyalades a l'esfera
pública.

Combatre la part social és una de les principals activitats
que defineixen la qualitat d'una democràcia, no hi ha llibertat
amb por, en els darrers anys s'ha instal·lat a Espanya una por
que semblava oblidada, sobretot tenint en compte que el nostre
país ha estat pioner en la definició dels drets LGTBI. Aquesta
por a ser atacat per ser diferent està present a les declaracions
públiques, a les xarxes socials i les converses.

Esperem que tenguin a bé aprovar aquesta iniciativa, que el
que vol precisament és això: combatre la por i combatre l'odi.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. En els darrers temps, paradoxalment,
estam vivint un augment dels delictes d'odi, tot i ser un dels
països que amb els anys havia anat guanyant tolerància i
respecte i que, en consonància, s'havien anat aprovant tota una
sèrie de lleis específiques, lleis i drets que avui són una realitat
gràcies en gran part per la lluita que ha mantingut el moviment
LGTBI. 

Segons l’Agència Europea de Drets Fonamentals al nostre
país el 48% de les persones LGTBI durant el 2020 s'havien
sentit discriminades i algunes d'aquestes persones havien acabat
patint una agressió. Hem de ser conscients que aquesta
violència o discriminació es dona a tots els àmbits de la vida,
a les aules, a l'accés al món laboral, fins i tot també a l'accés a
la sanitat. El discurs de l'odi ha agafat molta força també a les
xarxes socials on especialment els joves pateixen aquestes
agressions verbals.

I ens hauríem de fer tots una pregunta: per què es produeix
aquest augment de delictes d'odi?, perquè hi ha agressions,
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amenaces o causen danys a persones o a propietats d'aquestes
persones pel simple fet de la seva orientació sexual, identitat o
expressió de gènere? Idò l'avanç de la ultradreta hi té molt a
veure. 

Des del 2016 diferents personalitats ocupen les presidències
o aconsegueixen les seves formacions un percentatge de vots
que donen entrada a la ultradreta a les institucions arreu del
món, Trump a Estats Units, Marine Le Pen a França, Matteo
Salvini a Itàlia, Bolsonaro a Brasil, Viktor Orbán a Hongria,
Andrzej Duda a Polònia, entre molts d’altres i a Espanya amb
la representació de VOX. 

Què tenen en comú tots aquests?, les seves polítiques
d'extrema dreta, el seu ideari de discurs d'odi, la seva
l'LGTBIfòbia, l'eliminació de lleis i drets LGTBI, en definitiva,
són un altaveu que emana odi i intolerància, que avui
condemnam des d'Unidas Podemos.

ILGA-Europe o Human Rights Watch són organitzacions
que analitzen aquest increment de l'LGTBIfòbia i dels delictes
d'odi, analitzen les restriccions dels drets LGTBI, que no són
poques desgraciadament amb tants de líders i forces polítiques
d'extrema dreta que defensen aquestes polítiques, insuflant un
missatge d'odi cap a la població en general. Com dic, aquestes
organitzacions i altres han analitzat el mapa europeu de
l'LGTBIfòbia on destaquen principalment els països de l'est
d'Europa com, per exemple, Hongria on s'ha aprovat la
prohibició a parlar als menors de 18 anys sobre diversitat
sexual i de gènere, una llei que vincula l'homosexualitat amb la
pornografia i la pederàstia o la modificació de la seva
constitució per establir que la mare és una dona i que el pare és
un home, i que es garantirà el desenvolupament dels infants
d'acord amb la seva identitat de gènere; o també a Polònia on
moltes localitats s'han declarat zones lliures d'ideologia LGTBI.

Des de la Comissió Europea s'ha posat en marxa la primera
estratègia per a la igualtat de les persones LGTBI on es
proposen quatre fites per a 2025: abordar la discriminació
contra les persones LGTBI, garantir la seva seguretat, crear
societats inclusives per al col·lectiu i liderar la crida en favor
de la igualtat de les persones LGTBI en tot el món. 

D'altra banda, ja en clau Espanya, tal com han explicat des
del Ministeri de l'Interior, els atacs contra els col·lectius són
més violents i ho hem vist fins a l'extrem, desgraciadament ho
vàrem veure amb l'assassinat de Samuel Luiz produït per una
agressió homòfoba grupal, fet que va fer que milers de persones
sortissin al carrer per condemnar el seu assassinat i clamar
justícia per a ell. 

Per tant, és fonamental continuar treballant contra aquesta
onada d'odi per tal que totes les persones puguin ser lliures i
viure sense por; que es reconegui el dret a la diversitat, a
l'orientació sexual, a la identitat o expressió de gènere; mesures
de formació, sancions i infraccions davant aquests actes
violents i delictes d'odi són necessaris continuar treballant i
posar en marxa. 

En aquest sentit des del Ministeri d'Igualtat, liderat per
Unidas Podemos, s'estan impulsant diferents eines per lluitar
contra l'LGTBIfòbia, així com l'impuls per la llei per a la

igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia
dels drets de les persones LGTBI. 

Així doncs, avui hem duit aquesta iniciativa a debat, i
considerant tot l'anterior exposat demanam a tot l'arc
parlamentari que condemni l'assassinat de Samuel Luiz, també
demanam que es condemnin totes les agressions físiques o
verbals cap al col·lectiu LGTBI a tots els seus àmbits, i,
finalment, demanam també que el Govern d'Espanya formi part
i treballi amb tot el que calgui per posar fre a l'avanç de
l'LGTBIfòbia que es pateix a Europa.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra Sans. Per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Diputats i diputades, molt
bon dia, tot i que la proposta que avui debatem va ser registrada
fa uns mesos, desgraciadament el context que la va impulsar no
ha canviat i, de fet, fa només uns dies hem tengut coneixement
de diferents denúncies homofòbiques aquí mateix a Palma i a
Mallorca.

La veritat és que jo sent pena, molta pena, som l'any 2022
i encara hem de seguir lluitant per fer efectius els drets de les
persones. La pena que tenc, però, no m’impedirà seguir-ho fent
avui, demà i demà passat, ho faré jo i també el meu partit les
vegades que siguin necessàries.

De fet, mentre en aquest parlament hi hagi un grup que
pretén derogar la llei que reconeix el matrimoni entre persones
del mateix sexe o defensa que les parelles homosexuals siguin
penalitzades a les adopcions, ens trobaran de cara. Són els
mateixos que rebutgen que a  l'escola s'expliqui als infants que
les relacions heterosexuals no són les úniques que hi ha. Aquest
discurs de l'odi destrueix les persones i segresta les voluntats.
És la negació de les llibertats individuals i col·lectives i, el que
és més greu, és el dit acusador que marca i assenyala els
objectius. 

Desgraciadament, aquest discurs té unes arrels molt
profundes, es diu nazisme, es diu feixisme o es diu franquisme,
és igual, és tot el mateix, tot el menyspreu més profund per a
l’ésser humà, és la idea de superioritat, de supremacia, de
dominació, del poder sense límits, és un únic objectiu: dominar,
subjugar i destruir l'adversari, sense límits, sense condicions,
sense escrúpols morals i negant la dignitat de les persones.

En el context de crisi econòmica i social que vivim, la
desesperació de les persones davant la crisi, la desconfiança, la
desafecció política han fet augmentar el suport a l'extrema
dreta. Tanmateix, desenganyem-nos, només saben vendre fum,
només s'aprofiten del sofriment dels que passen situacions
angoixants o complicades i, encara pitjor, amb aquest grup que
és aquí present a la cambra n'hi ha un altre també present que
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no amaga el seu festeig, senyors del PP, facin un pensament, no
basta posar-se una polsereta el dia de l'orgull gai, hi ha silencis
que són còmplices i ho són per inacció davant l'homofòbia o
davant del racisme.

És cert que, en certa manera, aquesta passivitat del PP
davant determinats discursos no sorprèn, sempre han anat a la
contra de qualsevol avanç en drets socials. Es varen oposar a la
Llei del divorci, a la d’avortament i també en contra del
matrimoni igualitari. Alerta!, no siguin còmplices ara d'aquest
discurs de l'odi que alimenten l'homofòbia, el racisme i fins i tot
les discriminacions lingüístiques. 

En definitiva, no cal oblidar el respecte al que és i als que
són diferents. Us sona? Us és familiar? Exclusió, violència,
assassinats i afany de subjugar els que són percebuts com a
diferents o que són rebutjats per la seva ideologia, pel color de
la seva pell o per la seva condició sexual. 

Ho he dit abans, això té un nom, i em recorda un poema
atribuït erròniament a Bertolt Brecht, que en realitat era de
Martin Niemöller, que tot i el seu inicial suport a Hitler va
acabar a un camp de concentració: “Quan els nazis varen venir
a cercar els comunistes, vaig guardar silenci, perquè jo no era
comunista. Quan varen empresonar els socialdemòcrates, vaig
guardar silenci, perquè jo no era socialdemòcrata. Quan varen
venir a cercar els sindicalistes, no vaig protestar, perquè jo no
era sindicalista. Quan venir a cercar els jueus, jo no vaig
protestar, perquè jo no era jueu. Quan varen venir a cercar-me
a jo, no hi havia ningú més que pogués protestar”.

Moltíssimes gràcies, senyors i senyores.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. En torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bon dia a totes i a tots, diputades i diputats. Avui és un
d'aquests dies que no saps si sortir aquí a la tribuna i dir només
el sentit del vot i tornar-te a asseure i no perdre més temps o
defensar el que creus amb convicció. I encara que nosaltres
estiguem a favor del fons i dels punts que es proposen en
aquesta proposta, pareix que els grups proposants des del
primer moment i des de la primera línia de l'exposició de
motius el que cerquen és la confrontació i el que cerquen és
avui aquesta proposta s'aprovi sense els vots del Partit Popular. 

(Alguns aplaudiments)

És més, les intervencions que m'han precedit em reafirmen
en aquesta convicció. Es vol aïllar el Partit Popular en la
defensa dels drets de les persones LGTBI. Es vol que aquí el
Partit Popular no digui allò que tantes i tantes vegades ha
demostrat. Clar, jo podria fer-los   tota una relació de totes
aquelles resolucions que s'han presentat al Parlament Europeu
i que el Partit Popular espanyol, amb el Sr. Pablo Casado, sí hi
ha donat suport. Podria dir-los totes aquelles propostes que

s'han presentat al Congrés dels Diputats, moltes d'elles
presentades per la presidenta del Partit Popular de Balears, la
Sra. Margalida Prohens, propostes que pretenien defensar els
drets de tot el col·lectiu LGTBI i també en contra, evidentment,
de qualsevol atac a la persona per raons sexuals. 

Mirin, podria dir moltes coses. Just vull començar amb
l'opinió del Grup del Partit Popular espanyol al Parlament
Europeus: quan els drets dels ciutadans estan greument
amenaçats, i no s'atenen els advertiments, cal actuar; feim
costat plenament a la Comissió Europea perquè utilitzi totes les
eines necessàries per defensar amb fermesa els valors europeus
i les nostres lleis a tot Europa; els drets fonamentals no es
negocien; els pares tenen dret a decidir sobre l'educació dels
seus fills, però la llibertat d'un acaba on comença la de l’altre,
i ningú no ha d'ensenyar de discriminació als nins i nines. Per
tant, el Govern d'Espanya ha d'estar al costat de totes les
institucions europees en aquesta matèria de les accions que
sobre aquest tema s'adoptin. La nostra legislació és ferma en
aquest sentit a l'article 14 de la Constitució.

Parl dels casos de delictes d'odi ocorreguts a Espanya,
nosaltres som clars, els delictes d'odi, especialment els comesos
contra les persones LGTBI, resulten intolerables a un estat
social i democràtic de dret com és Espanya, i d'aquí que hagin
d'impulsar iniciatives basades en el respecte de les persones,
estimin a qui estimin o sentin el que sentin. 

Per tant, una vegada més volem que quedi constància de la
nostra absoluta i rotunda condemna i repulsa davant qualsevol
mena d’agressió basada en l'odi i, més concretament, les
ocorregudes contra persones LGTBI. No sé si ha estat
suficientment clara, Sr. Ensenyat.

Avui, una altra vegada, l'esquerra vol instrumentalitzar les
víctimes dels delictes d'odi, una pena; en aquest cas dels
derivats de l'orientació sexual per arremetre contra el Partit 
Popular oblidant-se per complet del dolor i l'estigmatització
que ja sofreixen i que, a més, aquesta confrontació que cerquen
en res no els ajuda.

Miri, si a l'exposició de motius vostès feien referències just
a una sola resolució, no han dit ni una paraula de totes aquelles
resolucions, estratègies i decisions europees a les quals el Partit
Popular espanyol ha donat suport a Europa. Ni una sola paraula
de totes aquelles propostes presentades i aprovades al Congrés
dels Diputats, a iniciativa del Partit Popular, per garantir els
drets LGTBI. Ni una sola paraula que al Parlament de Galícia,
on governa el Partit Popular, s'aprovàs una declaració
institucional dia 14 de juliol de 2021, declaració que jo els
podria llegir, que no tenc temps, però que nosaltres subscrivim
paraula per paraula. Vull dir també que vostès tampoc no han
dit ni una paraula, ni a l'exposició de motius ni a les seves
intervencions, del suport que va donar el nostre partit aquí, a
les Illes Balears, a la Llei LGTBI i contra la discriminació
aprovada l'any 2016. Això també ho han obviat, ni una paraula. 

Per tant, em reafirm, vostès cerquen la confrontació, no
nosaltres. Nosaltres donam suport a aquesta proposta, donam
suport, fins i tot encara que vostès cerquin el contrari, i el
donam -i agafin-ho així- com una lliçó, perquè nosaltres no
necessitam que vostès ens diguin què hem de fer o què no hem
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de fer, fa molt de temps que lluitam pels drets LGTBI, fa molt
de temps que lluitam en contra dels delictes d'odi...

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, tiene que terminar, por favor

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... delictes d'odi que també han sofert companys nostres. Per
tant, votam a favor a pesar seu.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Durán. Interviene ahora el Grupo
Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, vicepresidenta. Desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, aunque supongo que no hay duda, vamos a votar
hoy, por supuesto, a esta PNL con las dos manos, a favor. 

Esta proposición no de ley se registró en el mes de junio.
Lamentablemente, como ha dicho el Sr. Ensenyat, seguimos
teniendo constantemente denuncias y conociendo estas
denuncias homofóbicas, tanto en nuestra comunidad como en
nuestro país y en la Unión Europea. 

Desde Ciudadanos condenamos de manera enérgica en su
momento, y lo hacemos hoy de nuevo, el asesinato contra
Samuel Luiz Muñiz, pero respetamos también desde un
principio la voluntad de su padre que pidió expresamente que
la muerte de su hijo no se patrimonializara por ningún partido
ni se instrumentalizara.

Siempre condenamos y siempre condenaremos cualquiera
de las agresiones homófobas en todos los ámbitos de nuestra
sociedad. Hemos llevado múltiples acciones en el Congreso los
Diputados, en el Ayuntamiento de Madrid o en la Junta de
Andalucía para dar apoyo a las víctimas, impulsando medidas
para acabar con esta espiral de odio. 

Y sí, los liberales vivimos momentos difíciles al ver la
intolerancia en países como Hungría y en Polonia con discursos
de odio jaleados por partidos de extrema derecha, como VOX,
y con partidos conservadores, como el Partido Popular,
mirando literalmente hacía otro lado, votando abstención en el
Parlamento Europeo, a diferencia de sus compañeros del
Partido Popular Europeo. 

Como saben, el Parlamento húngaro aprobó una
modificación de ley que señalaba a las personas LGTBI y que
no permitía y no permite que sean libres, amando a quien
quieran. El Parlamento Europeo aprobó el 8 de junio una dura

resolución, en la que condenaba en los términos más enérgicos
posibles esta ley, aprobada en Hungría, para prohibir cualquier
representación de la homosexualidad en las escuelas y los
programas de televisión, publicidad o cualquier plataforma
accesible a los menores de 18 años; y propone la suspensión de
fondos europeos, al vulnerar los valores fundamentales de
nuestro proyecto europeo de la Unión Europea. 

La resolución del Parlamento consideraba que no era un
caso aislado el del Parlamento húngaro, sino que era otro
ejemplo deliberado y premeditado del desmantelamiento
gradual de los derechos fundamentales en Hungría y que
constituye un nuevo paso del Gobierno de Orbán, Presidente
con el que Abascal y compañía se hacen fotos junto a Le Pen
y con toda la extrema derecha. Esta resolución contó con el
voto favorable de 459 eurodiputados y, como digo, con la
abstención del Partido Popular español. 

La Comisión Europea inició a posteriori acciones legales
contra Hungría y Polonia, por violaciones de los derechos
fundamentales de las personas LGTBI. Y en relación con
Polonia, también la Comisión Europea considera que las
autoridades polacas no respondieron completa y
adecuadamente a su investigación en las llamadas zonas libres
de ideología LGTBI, a que se ha referido la Sra. Sans. Miren,
es que la igualdad y el respeto de la dignidad y los derechos
humanos son valores fundamentales de la Unión Europea,
consagrados en su artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.
Y hubo un tuit de VOX en aquellos días que decía: “todo
nuestro apoyo a Hungría, las oligarquías políticas y económicas
se unen para atacar al pueblo húngaro por no arrodillarse ante
la embestida de la ideología LGTBI, frente a la sumisión de los
progres al dictado de lobbies, nosotros decimos que otra
Europa es posible”. Y yo le digo que siendo preocupación,
miedo y sobre todo asco, asco, sí. 

Y frente a la eurofobia, homofobia y la recesión de
derechos y libertades de la extrema derecha, Ciudadanos, como
partido liberal y partido europeísta, decimos: ni un paso atrás.
Desde Ciudadanos no lo vamos a tolerar y seguiremos
trabajando en la defensa de la libertad y los derechos LGTBI.
La defensa de los derechos humanos y la lucha por la igualdad
contra todo tipo de discriminación, debe seguir muy presente,
hasta conseguir que ninguna persona LGTBI se sienta excluida,
o con menos oportunidades, debido a su condición sexual o a
su identidad de género. 

Se ha avanzado mucho, desde luego, pero todavía queda
muchísimo trabajo por hacer y muchas barreras por derribar.
Aún es necesario avanzar por la igualdad y la libertad real y
efectiva. Más acciones necesitamos, aún hay países donde hay
legislación específica que criminaliza la diversidad sexual. Y
hemos visto,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Guasp, por favor, vaya terminando.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Voy acabando. Hemos visto que en el continente europeo
está habiendo retrocesos. Estos derechos no los podemos dar

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 107 / 8 de febrer de 2022 6589

por sentados y por eso reivindico la importancia de la
tolerancia frente al odio. Reivindico la necesidad de seguir
trabajando todos por una sociedad abierta, tolerante y libre,
donde se imponga la tolerancia, el respeto contra ese odio. Hay
que seguir luchando para conseguir una sociedad más libre,
donde no quepa la discriminación y ahí siempre voy a estar yo
y mi partido. 

Gracias.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Guasp. Interviene ahora el Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares. Tiene la palabra el Sr.
Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta. Antes de nada,
desearle una pronta recuperación a la Sra. Guasp de
Ciudadanos por sus náuseas. Dicho esto, yo me pregunto,
después de leer esta proposición, qué pensarán los gays y
lesbianas, militantes de VOX, cargos electos de VOX, gays y
lesbianas, cargos orgánicos, cuando lean esta proposición no de
ley que les insulta abiertamente, porque esta es una bazofia, un
vómito de odio, un insulto directo a VOX sobre todo. La
verdad es que causa bastante lástima. Además, llama la
atención que quienes apoyan al Gobierno legal, pero ilegítimo
del Sr. Sánchez y no condenan las dictaduras comunistas de
Cuba y Venezuela, quieran censurar a Viktor Orbán, que cuenta
con un apoyo aplastante, aplastante, de su pueblo, en unas
elecciones libres y democráticas, en el 2018 casi consiguió el
50% de los votos. 

Miren, señores, en esta bazofia de PNL, plagada de
falsedades y mentiras, de ataques y de odio, puro odio, tienen
que saber que ni Orbán, ni VOX son homófobos, precisamente
Viktor Orbán defendió más que nadie a los homosexuales,
librándoles de los fusilamientos de los comunistas. Eso ustedes
no lo dicen, ¿no? 

Miren, nosotros sólo nos oponemos a las imposiciones
ideológicas del lobby LGTBI que intenta imponerse, sobre todo
en el ámbito de la educación. Y tienen que saber, porque lo
saben, lo que pasa que ustedes intentan manipular, tergiversar
y mentir, que el repunte de estas agresiones homófobas son
fruto de una inmigración ilegal y descontrolada, procedente de
países islámicos, donde la homosexualidad es un delito. El
Islam condena la homosexualidad, ahora ustedes lo van a
introducir en el sistema educativo, tienen que saber eso
también. Además, especialmente esas agresiones son ejecutadas
por esos grupos de MENA, los que dicen ustedes que son sus
niños y es una realidad. Hoy en día un gay, pasea más
tranquilamente por las calles de Hungría que por cualquier calle
de una ciudad española, incluida la de Palma, por culpa de esta
inmigración ilegal, islamista, que sí que persigue a los gays y
lesbianas. 

Además, ustedes falsean y mienten hasta en ese trágico
suceso de la muerte de Samuel Luiz Muñiz, porque no fue una

agresión homófoba, de hecho fue una reyerta en la que
participaban, según consta en el informe policial y según son
los detenidos, que aparecen en ese informe, como mínimo
estaban un “okupa”, un militante de extrema izquierda y un
inmigrante. Eso no lo decimos nosotros, lo dice el informe
policial, o sea, de agresión homófoba, nada. Y además la
familia del pobre chico ha pedido, vamos, reiteradamente hasta
en mil ocasiones, que dejen de utilizar políticamente el trágico
suceso, y ustedes lo vuelven a incluir aquí y además hacen
apología de ello. Es que ustedes no respetan ni a los muertos ni
a sus familias, o sea, su odio es tal que ni eso respetan. 

Ustedes, están instalados en la mentira y en la falsedad.
Ustedes son los que criminalizan a VOX, los que se inventan
todo tipo de bulos y falsedades. Me viene a la memoria el
famoso bulo del culo, que ustedes protagonizaron también.
Mire, por mucho que intenten criminalizar con todo tipo de
mentiras y falsedades, la gente ya no se lo cree. Si hay alguien
que defiende los derechos de los gays y lesbianas es VOX. Si
hay alguien que... -no sé quién se ríe por ahí, debe ser del
público..., ah no, la prensa, perdón-, si hay alguien que
realmente pone por encima de todo la dignidad humana es
VOX. Nos da igual la orientación sexual de las personas, nos
da exactamente lo mismo. Nosotros los defendemos de igual
modo ante cualquier ataque y lo denunciamos constantemente
y ustedes se inventan toda esta patraña y esta bazofia. Pues
mire, por mucho que quieran criminalizarnos, nosotros
seguiremos defendiendo los derechos y libertades de todos los
ciudadanos, sea cual sea su orientación sexual.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. Interviene ahora el Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la
paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. L'homosexualitat existeix a
unes 450 espècies, l'homofòbia, només a una. Amb això vull
començar i dir que votarem a favor de tots i cadascun dels
punts d'aquesta proposició no de llei; i compartesc amb el Sr.
Ensenyat la pena, però no només la pena per la situació que
vivim, a una societat que es torna cada vegada més intolerant,
sinó la situació que vivim en aquest parlament. Crec que avui
era un dia de sumar i no de tirar-se els trastos pel cap; avui és
un dia de parlar d’amor i no de parlar d'enfrontament ni odi, ni
intentar polititzar una qüestió tan trista com aquesta; així és que
tenc molta pena pel que acab de veure i sentir.

Vostès, en aquesta proposició no de llei, han agafat una
sèrie de casos puntuals, ens sembla bé, fins i tot diria que és
televisiu, perquè quan es fa un programa de televisió es diu
“esta es la percha”, que és l'excusa que tens o el ganxo que
agafes per poder desenvolupar un tema. Si és que nosaltres,
com a penjador, como percha, entenem perfectament que
vostès hagin agafat aquests casos, però són només una sèrie de
casos, petits, d'un drama que es multiplica per mils, que es
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multiplica per milions, que té la intolerància com a punt de
partida. 

Amb les xifres sobre les agressions que sofreix el col·lectiu
homosexual passa com amb la violència de gènere: la majoria
no es denuncien. Tot i això, sembla que hi ha un increment de
les denúncies, la qual cosa no significa sempre, però sí a
vegades, que s'incrementin les agressions. Segons les dades, les
darreres que hem pogut trobar, les darreres estadístiques
oficials publicades pel Ministeri de l'Interior -que, per cert,
podria ser més àgil a l'hora de publicar números- sobre delictes
d'odi per orientació sexual o identitat de gènere, assenyala que
entre 2016 i 2019 -no tenim dades més recents- els atacs
homòfobs a l'Estat espanyol passaren de 169 a 278. Però allò
que trobam encara pitjor és que aquestes xifres no
coincideixen, ni prop fer-s’hi, amb les que tenen registrades els
diferents observatoris contra l’LGTBIQ fòbia que hi ha a
Espanya. 

L'associació Acròpoli, per exemple, assegura que sols es
denuncien una de cada quatre agressions, verbals o físiques, un
7% menys que l'any anterior, és a dir, anam enrere amb les
denúncies. I encara una reflexió per acabar, perquè no
m'allargaré gaire més, que ens dol i molt: que existeixi encara
un debat que encara hi ha qui es planteja si a la nostra societat
hi ha homofòbia o no, n’hi ha qui ho nega, no existeix
l'homofòbia..., clar, damunt el paper no existeix, a segons
quines societats perquè sabem que hi ha països on sí que
existeix damunt dels papers i, de fet, avui se n'ha parlat, com
tornam enrere en aquest sentit.

La resposta és molt clara, hi ha homofòbia a la nostra
societat?, sí, no hi hauria d'haver debat, això és clar. Així que
agressions verbals, acudits homòfobs, clandestinitat a alguns
països..., tolerància zero és allò que proposam a qualsevol gest
homòfob. Pensam que hem de poder estimar i relacionar-nos
amb qui ens doni la gana, i ja no és qüestió d'estimar, és que
hem de poder tenir relacions íntimes amb qui ens doni la gana!,
i ja està. És així de simple.

Sí a tots els punts, com deia, d'aquesta proposició no de llei.
I crec que sí, que n'hem de parlar, perquè el problema existeix.
Creiem que sí que hem d'educar i no hem de consentir ni
individualment ni col·lectivament que això continuï passant, és
també responsabilitat de cada un de nosaltres, des del punt de
vista anònim, des del punt de vista familiar, des del punt de
vista de reunions amb amics, tolerància zero. Hem de ser i -
com deia- sentir-nos lliures i no només damunt el paper. 

Sí, com deia, a tots els punts, i recordin, no es tracta de ser
tots iguals, sinó de respectar les diferències.

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Pons. Interviene el Grupo
Parlamentario Mixt. Té la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, el torn de tancar abans
que els grups proposants és, de vegades un privilegi, i de
vegades, no, i avui és un dels dies que no. 

Començaré pel principi. Sra. Durán, crec exactament que el
que ha dit és de veritat, que hi volen donar suport, el que passa
és que -i li parlaré des del cor- per donar suport a les qüestions
fa falta que no hi hagi intents de negociació amb lleis de drets
com ha passat a Madrid. El que necessitam també és que no hi
hagi recursos d’inconstitucionalitat que posin en dubte que els
drets d’uns i els drets d’altres són diferents. Aquesta és la
qüestió. I si el camí que pren ara mateix com a Grup Popular -
jo crec el que ha dit, de veritat-, però si el camí que pren és de
donar-hi suport -i me n’alegre molt que ho facin, de veritat-,
endavant, continuïn per aquesta senda per allunyar-se d’una
altra banda. 

Per què? Perquè el col·lectiu LGTBI està representat per
l’arc de Sant Martí. L’arc de Sant Martí, que té set colors que
representen la diversitat, tot i que alguns encara volen que
tornem al blanc i negre, que tornem a temps molt foscos i no hi
hagi set colors o una infinitat de colors sinó que els colors que
hi hagi siguin dos, bé volem dir com a home-dona, bé volem dir
nosaltres-nosaltres, és potser el que ens està dient. 

Els darrers temps hem vist com la ultradreta ha escalat
posicions a tot Europa. Ja s’ha dit per part dels que m’han
precedit, partits com el de Viktor Orbán, que va ser convidat a
una cimera ultradretana a Madrid, per si no se’n recorden, va
ser a Madrid convidat pel Sr. Abascal del partit VOX, per
parlar de Rússia i d’altres qüestions; i, sincerament, quan es
modifica una constitució per dir que els drets d’uns són
diferents als drets d’altres, ho sento molt, això no és donar
suport al col·lectiu LGTBI. Sr. Campos, això no és donar-li
suport. Dir que els drets d’uns valen més que els drets d’altres,
no és donar suport al col·lectiu LGTBI, per molt que diguin
que tenen persones que són gais al seu partit, segurament sí, no
entraré a valorar-ho, però dir que donar suport al col·lectiu
LGTBI no és posar l’arc de Sant Martí damunt d’unes sigles. 
És dir sí a unes lleis. És dir sí a es pot optar. I és dir sí a una
constitució com l’hongaresa, que defensi que tots són iguals.
Aquesta és la diferència. 

A la major part dels països europeus, al Parlament Europeu,
va quedar clar amb aquestes condemnes que sí deixaven de
banda la ultradreta. Ens agradaria, Sra. Durán, que en aquests
moments també estiguessin amb el que va passar en aquesta
condemna, però bé, avui han expressat que de veritat sí que són
a la part més democràtica. Al Bundestag va quedar clar que la
ultradreta va quedar fora dels acords, no volien que hi fossin;
aquí, encara hi ha alguns partits que sembla que es varen
quedar fa 47 anys, quan hi havia una dictadura, i sí, a les
dictadures de vegades només guanya un però per què?, perquè
només hi ha un botó per pitjar, només es pot dir sí a una cosa,
no es poden dir sí a altres. 

Aquest parèntesi per a alguns, per a molts, ha significat un
avenç en drets, avenç en drets com el matrimoni igualitari,
avenç en drets com la llei de l’avortament, poder adoptar...,
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totes aquestes qüestions són qüestions de drets, que és del que
estam parlant. 

Aquí a Espanya hi ha hagut iniciatives per
inconstitucionalitzar un matrimoni, iniciatives per, si no
derogar, negociar, amb una llei LGTBI a Madrid, que sí està
governat per un dels partits que tenim en aquesta cambra. A
canvi de què?, del vot dels pressuposts, senyors, això vol dir
vendre drets. Si a canvi d’uns pressuposts es negocia modificar
una llei vol dir vendre els drets d’alguns. 

Donar suport al col·lectiu no vol dir “al meu partit n’hi ha”,
no vol dir “jo en conec un”, no vol dir “tenc l’arc de Sant
Martí”, com he dit abans, donar suport és votar a favor de les
qüestions amb les quals es defensen els drets de tots. Defensar-
los és promoure les lleis, defensar-los és condemnar els
assassinats i atemptats, i, per si de cas hi ha algun dubte del que
s’està dient, que va ser una qüestió... “Els que públicament
fomentin, promoguin i incitin directament o indirectament a
l’odi o a l’hostilitat, discriminació, violència, contra un grup,
una part del mateix o a una persona determinada, per raó de la
seva pertinença -a què?- per motius racistes, antisemites o a
altra referència a ideologia, religió o creences, situació familiar,
pertinença als seus membres d’una ètnia, raça o nació, origen
nacional, el seu sexe, orientació sexual, per raons de gènere,
malaltia o discapacitat”. Aquest és un paràgraf de l’article 510
del Codi Penal que estableix què és un delicte d’odi.

I el que va passar amb Samuel Luiz va ser un delicte d’odi. 

Res més, crec que ja hi ha hagut massa discussió sobre
aquest tema. Per l’exposat, òbviament, votarem a favor dels tres
punts, perquè això és el que significa defensar els drets de tots,
que som iguals davant la llei. Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Sanz. Donam la paraula, pel grup proposant, al
Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Mateu 7, 15-20: ”Jesús digué als
deixebles: Guardau-vos dels falsos profetes, que vénen a
vosaltres disfressats d’ovelles però, per dintre són llops
rapaços, pels seus fruits els coneixereu."

El Partit Popular governa a Madrid amb qui vessa odi,
governa amb qui no reprova la radicalitat del seu discurs,
governa amb qui vol entorpir les eines que existeixen a la llei
per denunciar els agressors i els discursos de l'odi. Tot plegat
cristal·litza en encara més atacs a la comunitat LGTBI i encara
en més odi. És una obligació democràtica desterrar de la vida
quotidiana els fabricants de la por, uns fets que amb molt bones
paraules es diuen en els faristols dels parlaments, però que no
es materialitzen després en les accions de govern i en triar
companys de govern en els governs autonòmics, com és el cas
de Madrid, Múrcia i tantíssimes altres ocasions on poden el

Partit Popular ajuntar-se amb el partit extremista per obtenir
més suports.

Pel que fa a Ayuso, en el seu moment, quan havia de pactar
amb VOX, va dir que ella no acabava de compartir del tot
l'ideari de VOX, i nosaltres ens demanam: com és possible
compartir alguna part del que sigui amb un partit que es tot odi,
com és possible? Com és possible que en puguin destriar una
part i puguin continuar endavant un camí conjunt amb una altra
força política la qual rebutgen i diuen que no comparteixen el
seu discurs d'odi? Tot plegat l'únic que fa és legitimar uns
missatges que són racistes, homòfobs, que amb la seva
companyia es veuen reforçats.

Prenguin llum, per tant, d'aquestes afirmacions i es passin
al costat, diputats del Partit Popular, que, tot i que avui votaran
a favor, passin al costat de la decència, de la decència
democràtica, que es practica no només amb paraules, sinó
també amb accions i a l’hora de subscriure acords de govern.

(Remor de veus)

Sobre la denúncia falsa que diuen que es va fer en el seu
moment i que ens ha esmentat aquí el diputat de VOX, amb una
expressió del tot lamentable, és curiós perquè amb aquesta
retòrica de les denúncies falses en aquest cas es va demostrar
precisament que en un marge molt estret de 48 hores va
decaure completament. Per tant, armar tota una estratègia al
voltant de les denúncies falses es demostra una vegada més
quina és la seva falsedat per intentar negar la realitat.

El que volen fer vostès, també demanam recordar les
paraules del pare de Samuel, que demanava silenci sobre la
mort del seu fill, hem de recordar que la mort de Samuel,
efectivament, no és una mort de ningú, però és curiós que se
sumassin tantíssimes veus a aquesta petició de silenci i que
fossin precisament les veus que després no varen veure
condemnat l'assassinat d'aquest al·lot. Polititzar la mort de
Samuel és encoratjar una discussió pública on ens sotmetem a
les deliberacions de les nostres pulsions, sovint inconscients,
per intentar canviar-les, aquesta idea de prendre consciència
que ha de ser emprada per la nostra societat per tallar de
soca-rel aquestes actituds, aquestes toxicitats; que un al·lot
oculti la seva orientació sexual a casa és un problema sistèmic
que forma part d'aquesta atmosfera que sotmet a algunes
persones pel fet de ser diferents, que els ofega. El sexisme,
l'homofòbia, el racisme sols es confronten amb el coneixement
i la discussió pública, el cultiu de la humanitat que proporciona
una educació basada en valors cívics, precisament una educació
que vol prohibir, que ho deia aquí la diputada del Partit
Popular, que ells creuen en la llibertat educativa, i que, per tant,
no s'ha d'educar els al·lots en segons quines creences, com si el
fet de assenyalar l'odi i el fet d'assenyalar la intolerància no fos
suficientment un objecte per parlar-ne a classe, i amb això
intenten dissimular el seu suport a les polítiques com el pin
parental, que el que volen, precisament, els desterrar del debat
de les aules, del debat de l'educació, la conveniència de
desterrar els que practiquen l'odi.

I també, evidentment, ens hem trobat amb un altre clàssic
per part de VOX, amb la seva obsessió de dir que no hem de
col·lectivitzar les persones LGTBI; la seva obsessió per la
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col·lectivització no la tenen, no obstant, quan vostès assenyalen
constantment amb el seu dit acusador, les persones migrades,
les persones pobres, els nins i nines adolescents no
acompanyats; o també assenyalen les dones que diuen que
presenten denúncies falses contra els seus agressors, aquí no
passa res per relativitzar, però, en canvi, quan parlam dels drets
de les persones LGTBI sí que les col·lectivitzam.

Vostès són els negacionistes de la violència, però a la
vegada són els impulsors de la mateixa. Vostès diuen que són
els protectors de la unitat d'Espanya, però a la vegada són els
principals promotors de la seva desunió, de la seva descohesió,
i donen un impuls fonamental per a la seva divisió. En som
conscients, en realitat de tot el que diuen i després del que fan?

Nosaltres demanàvem un suport unànime a la condemna de
l'assassinat de Samuel, una condemna a qualsevol forma de
violència contra les persones del col·lectiu LGTBI i que,
malauradament, aquesta proposició no de llei no ha deixat de
perdre actualitat, perquè se segueixen reproduint recentment
també a la nostra comunitat autònoma. Per tant, jo demanaria
que reflexionin sobre tot el que s'ha parlat avui, tant els que
votaran a favor i tant els que votaran en contra i els que diuen
que voten a favor per llevar-se de sobre un debat que els
incomoda, ho practiquin després, realment, amb les seves
polítiques. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. No ha comentat si acceptava votació
separada o votació conjunta.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

L’acceptam separada.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passam a votar, en primer lloc, el primer punt. Votam.

52 sí, 2 no i cap abstenció.

Passam a votar el segon punt. Votam.

52 sí, 2 no i cap abstenció.

I ara passam a votar el tercer punt. Votam.

52 sí, 2 no i cap abstenció.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 261/22,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebuig a les declaracions del ministre Alberto Garzón i
petició de mesures urgents per a la indústria càrnia i el
sector ramader. 

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
261/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a les
declaracions del ministre Alberto Garzón i petició de mesures
urgents per a la indústria càrnia i el sector ramader.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Les
declaracions del ministre de Consum amb les que va
desacreditar la carn que procedeix d'Espanya en criticar que és
de mala qualitat i que procedeix d'animals maltractats, han
perjudicat greument la indústria càrnia i el sector ramader de
Balears. A més, aquestes afirmacions no responen a la veritat,
no reflecteixen la realitat de la ramaderia ni la producció de
carn la qual es troba sotmesa avui a estrictes controls sanitaris
de benestar animal i de qualitat alimentària.

La carn que es produeix a Espanya és un exemple a seguir
i qualsevol exportació està sotmesa a auditories i certificacions,
i lamentam que no és la primera vegada que aquest senyor
desqualifica les indústries alimentàries i desprestigia un sector
que acompleix els nous estàndards de sostenibilitat, que dóna
feina a milers de persones i que és una activitat fonamental per
evitar el despoblament del camp.

Són unes declaracions irresponsables fetes per part d'un
ministre i irresponsable i que han provocat una polèmica
innecessària que, en el cas de Balears, han accentuat la greu
crisi que pateix el sector primari per l'augment de preus i,
sobretot, pels sobrecosts d'insularitat que encara avui no són
compensats.

Senyores i senyors diputats, a Balears no preocupen les
macrogranges, senzillament perquè no n’hi ha, el que ens
inquieten és la supervivència del sector ramader i la continuïtat
de la indústria càrnia a les nostres illes; un sector i una indústria
que necessiten mesures, necessiten recursos i necessiten
instruments que a dia d'avui no es poden demorar. Cal
agilitar-ho. Ens referim concretament al Pla estratègic per a la
ramaderia de Balears. El Consell de Govern el va autoritzar dia
7 de febrer de 2020, d'acord amb una proposició no de llei del
Partit Popular que vàrem aprovar per unanimitat el 2019 a la
Comissió d'Economia. Idò avui, aquest pla estratègic, tot i
haver estat acceptat pel Govern de la Sra. Armengol, encara no
s'ha executat ni s'ha aplicat. Per açò, ho hem inclòs en aquesta
proposició amb la qual el Partit Popular defensa les
explotacions que hi ha a Balears, la gran majoria explotacions
de caràcter familiar que mantenen els llocs de feina, produeixen
aliments i mantenen la població al camp. 

El ministre d'Unidas Podemos s'equivoca greument quan
incorre en desqualificacions, com ja va fer en el seu dia amb el
consum de carn. Tots ens recordam del famós chuletón. Les
seves crítiques s'acaben sentint com un atac injust contra el
conjunt del sector ramader, imprescindible per a la integració
productiva entre l'agricultura i la ramaderia. I açò ho va
manifestar la Mesa Agrària de Mallorca el passat 16 de gener,
sobretot després de la reiterada negativa de la consellera
d'Agricultura a sortir en defensa de la ramaderia i la indústria
càrnia de Balears, perquè és la consellera qui havia d'haver
exigit al president Sánchez la rectificació d'aquestes
desqualificacions i demanar a la vegada al ministre Planas un
desmentit contundent d'unes afirmacions que desacrediten la
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ramaderia i la producció de carn a Espanya en el seu conjunt,
i també a la vegada, perjudiquen Balears. 

En relació amb l'esmena que ha presentat el Grup
Parlamentari VOX, Sra. Ribas, que no l'acceptarem, entenem
que és una esmena molt generalitzada, a l'Agenda 2030 
segurament hi haurà moltes coses que hi estarem d'acord, però
n'hi ha altres que no. Per tant, no ho podem generalitzar,
s'hauria de concretar més.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Intervenció del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, que ha presentat l'esmena RGE núm.
657/22, té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Esta iniciativa que debatimos hoy
de apoyo a la industria cárnica y al sector ganadero se ha
presentado tras las declaraciones del ministro de Consumo,  de
España, el Sr. Alberto Garzón, quien el pasado 4 de enero, a
través de una entrevista al diario inglés The Guardian, pedía a
los españoles que cambiaran sus hábitos alimenticios
reduciendo el consumo de carne, ya que las granjas españolas
exportan carne de mala calidad procedente de animales
maltratados, según sus propias palabras.

Para mayor desgracia, éstas no son las únicas declaraciones
públicas inaceptables que hace el ministro de Consumo
atacando a sectores estratégicos de nuestra economía. El
pasado 7 de julio de 2021 instaba a los españoles a comer
menos carne por las supuestas altas emisiones de gases de
efecto invernadero que emite la industria ganadera. 

En otras ocasiones también ha señalado a sectores como el
turismo, principal actividad económica de estas islas, al que
acusó, en mayo de 2020, de tener bajo valor añadido. 

Sus afirmaciones sobre la industria ganadera muestran su
absoluto desconocimiento del sector, un sector que representa
una cifra de negocio de 27.000 millones de euros, más del 22%
de todo el sector alimentario español, lo que se traduce en un
2,4% del PIB total español, y sobre todo un desprecio al
esfuerzo de miles de explotaciones ganaderas y de los más de
100.000 trabajadores que pertenecen al empleo sectorial
directo de las industrias cárnicas y que supone el 24% de la
ocupación total de la industria alimentaria española. Por tanto,
estamos hablando de miles de familias que luchan todos los
días por salir adelante, a pesar de las trabas y exigencias
regulatorias. 

La ganadería española cumple con las más estrictas reglas
sanitarias y de bienestar animal, y las declaraciones del
ministro son una deslealtad a nuestros ganaderos, que se
esfuerzan para adaptar sus explotaciones a la férrea normativa
a la que están sometidos y no se merecen los ataques de un
ministro incapaz de cumplir con sus más elementales funciones

de defensa y representación exterior de los sectores que de él
dependen. 

Pero lo cierto es que las declaraciones vertidas por Garzón
sobre el consumo de carne coinciden exactamente en su
contenido y objetivos con los postulados por la Agenda 2030
en materia de gestión de alimentación, sostenibilidad y
transición ecológica. Tanto la Agenda 2030 como el
denominado Pacto Verde Europeo, apoyados tenazmente tanto
por PSOE, como por el PP, como por Podemos, como por los
independentistas y como por todo el resto del arco
parlamentario, excepto por VOX, desprecian la vital
importancia que supone el sector agroganadero español y las
necesidades reales de quienes dependen de él. 

Los objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la
Agenda 2030 imponen una transición ecológica que culpabiliza
a los agricultores y ganaderos españoles de la emisión de gases
de efecto invernadero con políticas restrictivas que están
llevando a la asfixia, vía impuestos y regulaciones, de nuestro
sector primario y al desmantelamiento vertiginoso de nuestra
industria. Lo cierto es que tanto el gobierno nacional como los
gobiernos autonómicos persiguen los mismos objetivos que la
Agenda 2030 y demonizan el modo de vida y las tradiciones
del mundo rural, mientras favorecen la entrada de productos de
fuera de Europa en condiciones desiguales y desleales con
nuestros productores. 

Por eso, proponemos en nuestra enmienda la inclusión de
un apartado en el que condenamos el acoso permanente que
sufre el sector primario español y este intento de desprestigio
y criminalización a nuestros ganaderos por parte de las agendas
globalistas y porque además entendemos la ganadería, la
agricultura y la pesca como garantes de la prosperidad y de la
conservación de un modo de vida necesario para solucionar la
despoblación que sufre una gran parte de nuestro país. 

En definitiva, no podemos aceptar ni una declaración más
de un miembro del Gobierno ni una agenda que ataque a un
sector del que dependen miles de familias y que alimenta a
millones de personas, tanto en España como en el resto del
mundo. Sorprende por todo esto que los mismos partidos que
lucen el pin de la Agenda 2030 en sus solapas traigan luego
iniciativas a los parlamentos y a los ayuntamientos para
solidarizarse con los agricultores, con los ganaderos o con los
pescadores, porque quienes apoyan la Agenda 2030 en realidad
son cómplices de sus medidas e incluso también son cómplices
de las palabras del ministro Garzón que lo que dice está
alineado con esa Agenda 2030 y sus objetivos de ese supuesto
desarrollo sostenible que defienden todos ustedes cuando se
colocan el roscón de colorines en la solapa. 

Muchas gracias. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Començam el torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula
el Sr. Jiménez. 
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EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President. Bon dia a tothom. Empezaré por los puntos
finales. De su PNL votaremos a favor de los puntos 3 i 4. El 3
por cuestiones obvias, reconocemos el trabajo de los ganaderos
y así lo lleva haciendo la conselleria desde el principio de la
legislatura. El punto 4 ya se está trabajando y está considerado
en los presupuestos actuales; de hecho, ya existía un primer
diagnóstico anterior a la pandemia y también a la epidemia de
la lengua azul.

En cambio, votaremos en contra el punto 5, ya que las
mesas se consensuan entre la conselleria y las personas,
representantes del sector primario de las Baleares, existen la
Mesa del sector lácteo y la del ovino, por ejemplo; el objetivo
es tratar los temas por subsectores de forma más concreta y no
genérica, como plantean ustedes a través del sector de la Mesa
del sector ganadero.

Votaremos también en contra los puntos 1 y 2, que son los
que motivan que esta PNL, en línea con la estrategia estatal de
su partido de denigrar la acción del Gobierno, utilizando la
figura en este caso del ministro Garzón. Se ha hablado mucho
en estas últimas semanas del debate abierto por el ministro de
Consumo sobre las macrogranjas y su relación con la
contaminación ambiental, y algo antes sobre la reducción en
nuestra dieta del consumo abusivo de carnes. Pero antes de
hablar de salud, de ecología y de cambio climático, que de esto
va el debate, y no como ustedes pretenden indicar de un ataque
a la ganadería, revisemos el propio sentido de la palabra
“debate”; según la RAE, tiene como sinónimo la palabra
“controversia”, que significa discusión de opiniones
contrapuestas entre 2 o más personas. La controversia es, por
tanto, ese espacio de formulación de planteamientos y
argumentos en los que personas de distinta opinión esgrimen
sus diferencias dialécticas tratando de dejar bien explicitada su
posición, pero para ello hay que partir de la honestidad
dialéctica de las personas que enfrentan el debate y,
desgraciadamente, esto no es el caso.

Ustedes cambian las palabras y sentido de las palabras del
ministro desde el primer momento, y lo que es peor es que lo
hacen conscientemente, no es un error por un fallo en la
transmisión de información, que podría disculpar determinadas
afirmaciones, ustedes saben que están engañando, pero les da
igual con tal de mantener su estrategia de presión contra el
Gobierno de España o también contra el Gobierno balear.
Saben perfectamente que el ministro Garzón no ha atacado a la
ganadería, en su sentido más amplio, ha criticado los usos
intensivos de la ganadería que se practican en estas
instalaciones, donde se hacinan miles de cabezas de ganado en
condiciones vitales precarias y cuyos purines acabarán
contaminando suelos y acuíferos. Pero les da igual, dicen que
ataca a la ganadería cuando lo que ataca es la ganadería
intensiva, en muchos casos en manos de fondos especulativos
que compran instalaciones de este tipo y las vuelven a vender
al poco tiempo si el margen esperado se ha alcanzado,
importándoles muy poco lo que allí se produce, las condiciones
sanitarias o las repercusiones ambientales en la salud humana.

Saben ustedes perfectamente que el ministro no hablaba
hace un tiempo de que la carne en este estado fuera mala, decía,

en línea con la OMS, que hay que reducir la ingesta de carne
roja, es decir, reducir, no eliminar, una cuestión de salud, la
dieta, como se ha repetido hasta la saciedad, debe ser variada,
y tenemos un buen ejemplo en la que se hace en este país y
también en Baleares, la dieta mediterránea equilibra sus
ingredientes entre carbohidratos, proteínas, lípidos, etc., es un
ejemplo mundial de alimentación saludable donde entra
también la carne, pero en cantidades alejadas del volumen de
ingestas actuales.

La evidencia científica viene demostrando desde hace
décadas que el consumo excesivo de carne tiene un serio
impacto sobre nuestra salud y también sobre el medio
ambiente. Esto es lo que decía el ministro, pero parece que
ustedes les da igual y piden su cabeza alegando su falta de
conocimiento del medio agrario, cuando se está remitiendo a la
ciencia, a instituciones ambientales y políticas en el ámbito
internacional.

¿Saben ustedes quién és Jane Goodall? Una primatólogo,
una etóloga, por cierto, premio Príncipe de Asturias de
investigación científica y técnica, pues bien, ella ha dicho
textualmente, a raíz de la polémica con Garzón, que la
ganadería intensiva genera efectos perniciosos y supone una
amenaza contra el medio ambiente, la salud, la subsistencia de
las zonas rurales y el bienestar animal, y espera que muchos
políticos sigan el ejemplo del ministro.

Como competente en materia de consumo, el ministro tiene
la obligación de proporcionar información y sensibilización a
la población sobre hábitos de consumo responsable, saludable
y sostenible, y eso es lo que ha hecho: informar a la población
de la realidad de la ganadería en este país, por un lado, la
ganadería extensiva, social y familiar, sostenible
ecológicamente y en la que el ganado, además, cumple con
funciones ambientales de conservación de la biodiversidad y
del paisaje agrario, y además genera empleo a raíz de la
población al territorio y permite producir alimentos de alta
calidad. Por otro, la ganadería intensiva industrial, cuyo
máximo exponente son las macrogranjas, caracterizada por una
producción masiva, rápida y lo más barata posible, lo que
conlleva unos mayores costes ecológicos.

Ustedes conocen el impacto de esta ganadería especulativa,
supongo que sí, pero al parecer les da igual, el impacto sobre
la salud porque utiliza ingentes cantidades de antibióticos que
contribuyen a su pérdida de eficiencia sobre el medio ambiente
por la contaminación de suelos y agua, por la emisión de
metano, uno de los gases de efecto invernadero, social también,
otras de las consecuencias por pérdida de empleo y
despoblación.

Hay muchas, voy a poner un ejemplo porque a lo mejor
ustedes no lo saben, hay más de 20.000 pequeñas granjas que
se han perdido de porcino en estos últimos años debido al auge
de las macrogranjas y por seguridad alimentaria, entre el 75 el
80% de la superficie agraria mundial se destina a producir
alimentos para animales, no a producir alimentos para consumo
directo humano. Este es el debate: ganadería intensiva o
extensiva; y no lo que transmiten ustedes a través de sus fake
news enturbiando un debate que no les interesa.
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Es una cuestión de modelos, y el de ustedes es el del
representante de las macrogranjas, el Sr. Mañueco, el de
ustedes es el de Bolsonaro, el deforestador de la Amazonía, que
proporciona soja transgénica para los piensos de la
agroindustria, y por eso apoyan el tratado Unión Europea-
Mercosur que hundirá a la pequeña empresa agroganadera de
este país.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores diputados. Sr.
Jiménez, espero que este debate, voy a ser completamente
contrario a todas y cada una de las tesis que usted ha defendido,
pero espero que reconozca mi honestidad y mi intento de llegar
a algunas conclusiones.

Para mí, y en más aspectos incluso de los que dice la PNL,
estas declaraciones han resultado desafortunadas, no solo
desafortunadas, son imprudentes, son inoportunas y llegan
incluso a ser impropias, las propias declaraciones tal y como
aparecen en The Guardian, en la entrevista.

Porque nos preocupan varios aspectos, más allá incluso de
la cuestión agrícola-ganadera, nos preocupa que ponen en solfa
o discuten la cohesión social, una herramienta esencial en estos
momentos para enfrentar la crisis y dónde estamos, y después
ponen también en solfa la proyección internacional de nuestro
país, incidiendo en esa manía de desprestigiarnos a nosotros
mismos en el extranjero presentando este país como un lugar
poco democrático, retrasado, cruel e inquisitorial, y abundando
como en una especie de leyenda negra de algo que ya no
somos, no sé si para mejor o peor, pero que de hecho ya no
somos.

La cohesión social, como les digo, es una necesidad vital en
este momento, este ponernos a enfrentarnos unos a otros, que
lamentablemente se pretende desde los populismos, es
inadecuado; el hecho de decir que ¿por qué se persigue la
cohesión social? Porque cuando hay un sistema y alguien es
enemigo de ese sistema o pretende cambiarlo para mejorarlo
según sus ideas, qué mejor que dividir a las personas en grupos
que se juzgan entre sí mismos, que se desaprueban.

En cuanto a esto, las declaraciones del Sr. Garzón,
lamentablemente nos ponen a unos contra otros, porque cuando
se dice que comer menos carne mitigará los efectos del cambio
climático, desacelerará la desertización y protegerá la industria
del turismo, bueno, se sacan estas tres consecuencias -hay otras
miles, eh-, porque toda acción tiene consecuencias,
lógicamente; también disminuirá la aportación de proteínas que
se ha conseguido en los últimos cien años, lean ustedes a
Dickens y verán el bien que ha hecho la aportación y la
distribución además de las proteínas entre todas las clases

sociales. Eso también ha sucedido, también es un efecto de
comer más carnes.

Y también desacelerará este comer menos carne los
procesos de nuestra industria alimentaria, que es una de las
herramientas de las que disponemos precisamente para acabar
con el hambre en el mundo. O sea, se sacan unas conclusiones,
además, un poco exageradas, porque vamos a ver, por un lado,
primero, los que tenemos suficiente edad para hacer leído los
Cosmopolitan de los ochentas y los noventas, sabemos que los
bandazos en nutricionismo son muchísimos; quiero decir, o sea,
yo he visto como el aceite de oliva era la cosa más insana del
mundo y una tremenda grasa saturada el mejor de los remedios
universales adecuada a la dieta mediterránea, en fin, he visto
que era bueno, malo, regular; tal vez la política no debería
entrar en una cosa que nos hemos manejado perfectamente
bien, y miren lo sano, orondo y lustroso que estoy yo a base de
haber leído este tipo de publicaciones. O sea es que,
verdaderamente,... un poco es que, además, entraremos en el
terreno de lo inapropiado en estas declaraciones, eso es solo lo
inoportuno y lo imprudente.

Entonces, el Sr. Garzón nos anuncia que comer carne
conlleva una triple crisis: la pérdida de biodiversidad, la
contaminación y el cambio climático. O sea, siéntanse ustedes
autorizados a cuando vayan a hacer su comida, mirar con
desprecio, incluso decir o hacer alguna observación un poco
cruel, sobre sus compañeros de mesa que se estén comiendo un
filete, porque son una gente malvadísima, que ya ven ustedes
que están llevando al mundo a su conclusión, a su final, al
apocalipsis, al armagedón. Es inadecuado y a lo inadecuado y
a lo imprudente, por cierto, se añade lo impropio y lo impúdico.
Cuando se habla de la afectación a la masculinidad de la gente
que come filete, o participa en barbacoas, yo no sé si el Sr.
Sigmund Freud dejó en herencia a alguien en consultorio, pero
creo que sería adecuado si alguien conoce el dato, que
enviáramos al ministerio la dirección actual del consultorio,
porque verdaderamente, las implicaciones mentales que tiene
esto son francamente incomprensibles.

En cuanto a los puntos que usted nos pide, Sra. Pons, que
quería comentarlos pero perdone, se me ha ido el discurso
general, nos parece todos perfectamente aceptables y los
votaremos a favor.

Gracias, señores diputados.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, avui el PP ens du una proposició no
de llei basada en això que modernament en diuen una fake new,
és a dir, una notícia falsa, allò que tota la vida havien dit una
mentida. Ja sabem, però, que aquest ha estat el modus operandi
de la dreta, de tota ella, sense anar més enfora, fa unes
setmanes varen voler criminalitzar tant la companya regidora
de l'Ajuntament de Palma i amiga Neus Truyols, per haver fet
una compra de roba, com l'empresa que comercialitza i,
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evidentment, una poalada d'aigua freda, perquè no hi va haver
criminalització possible, tot i que varen dur el ridícul a
l'extrem, arribant al plenari de l'Ajuntament de Palma. 

Per això que no hi perdrem més temps, ja ho diuen, les
mentides tenen les cames curtes, i aquesta casa mereix respecte
almanco a la nostra manera de veure, igual, igual que mereixen
pageses i pagesos. Però ja que han presentat la iniciativa,
aprofitarem per parlar de pagesia. No perdrem l'oportunitat. Ja
saben que ens agrada parlar, discutir i, si és possible, arribar a
acords per a aquest sector.

La pagesia, l'agricultura i la ramaderia és l'activitat
econòmica que consisteix en la producció d'aliments per a la
comunitat. Aquesta seria la definició bàsica de les explotacions
agràries. Des del sector agrari, des del sector ramader, des del
sector pagès històricament l'activitat s'ha dut a terme preservant
el territori i els recursos naturals, ja que sense aquests elements
és impossible mantenir en el temps la fertilitat de la terra; però
els darrers temps hem vist com grups inversors que res no tenen
a veure amb la pagesia, cerquen espais a l'Estat espanyol per
instal·lar allò que denominam macrogranges. 

Aquesta activitat és industrial més que pagesa, són
fàbriques de carn a baix, preu, amb tot amb tot el que això
suposa depredació de recursos naturals, no compromisos amb
el territori, no hi ha generació de llocs de feina de qualitat ni
repartiment de riquesa, res a veure amb les pageses i els
pagesos que a dia d'avui treballen per mantenir l'activitat a
pesar de les dificultats. La pagesia sí fixa població al territori,
a les zones rurals, sí genera riquesa, sí crea llocs de feina de
qualitat i sí que és respectuosa amb el medi. Per això la
preservació de l'activitat agrària i ramadera és imprescindible
a qualsevol territori del món. En el cas del nostre país hem de
pensar que les explotacions agràries i ramaderes de les Illes
Balears estan sotmeses a unes normes reguladores ambientals
de seguretat alimentària, sanitat, traçabilitat i benestar animal
de les més rígides del món. Per això, si accepta la votació
separada, votarem a favor el tercer punt de la proposició no de
llei.

A més a més i segons dades de les organitzacions
professionals agràries, els professionals de la pagesia tenen una
renda que està un 30% per davall de la resta de sectors
econòmics, qüestió que els darrers temps s'ha vist agreujada per
l'augment desmesurat dels costos de producció, que no són
compensats pels preus que cobren que cobren a l'hora de
vendre els seus productes. De fet, la setmana passada a la
Comissió d'Economia vàrem aprovar una proposició no de llei
de MÉS per Mallorca amb les reivindicacions de les
organitzacions professionals agràries, que precisament insta
l'Estat a moure fitxa quant a la fiscalitat d'allò que és necessari
per a la producció d'aliments.

Vostès ens duen una proposició no de llei que no té res a
veure amb la realitat ramaderes de les Illes Balears, Al nostre
país les explotacions agràries i ramaderes són petites, com a
molt mitjanes, si les com si les comparam amb altres llocs de
l'Estat o la Unió Europea. I és per això que en el nostre cas, la
nostra agricultura i ramaderia és absolutament respectuosa amb
la normativa i sobretot, al marge de la normativa, amb el medi
natural. Però, clar, com li he dit, això res a veure no té amb el

debat que avui ens du, absolutament fora de lloc a les Illes
Balears i, com hem dit, basat en una mentida.

El que necessiten pagesos i pageses de les Illes Balears és
suport, tant de l'administració com de la societat, no necessiten
ni mentides ni campanyes electoralistes com el granja tour
2022 del Sr. Casado, deixin de aprofitar-se de la feblesa del
sector agrari, treballin amb i per a ell, sense pagesia no hi ha ni
aliments locals, ni custòdia del territori, ni biodiversitat, ni una
activitat econòmica imprescindible.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, té la paraula la senyora Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Tenim clar
que el sector agrícola ocupa a la nostra comunitat un 70% de la
superfície, i això suposa una acció fonamental per al
manteniment dels usos del territori, el paisatge rural i la seva
preservació. El camp també és un compromís econòmic com a
sector productiu, que ha de ser rendible i competitiu. L'activitat
ramadera, com molt bé s'exposa a la proposició no de llei, és
fonamental o es fonamenta en petites explotacions ramaderes
de caràcter familiar i amb pocs treballadors, que necessiten el
suport de l'administració per adaptar-se a les noves normatives,
amb mesures, recursos i instruments que s'han de posar damunt
la taula amb la major rapidesa possible. 

En concret, en els punts de la proposició no de llei, en el
primer punt de les paraules del ministre es agafaren unes frases
soltes d'una entrevista on es deia que des d'Espanya s'exporta
carn de mala qualitat i de la gran contaminació del sòl i l'aigua.
Aquestes paraules varen ser atacades per polítics del Partit
Popular, VOX i fins i tot del PSOE, perquè no és acceptable
que es faci una propaganda negativa del sector, quan, a més, és
falsa. I en això hi podem estar totalment d'acord. Però una
vegada llegida la transcripció de l'entrevista de The Guardian,
evidentment no són literals les paraules que alguns penjaren a
les xarxes. I sí, i així ho va manifestar el ministre d'Agricultura,
varen ser desafortunades i pensam que el Sr. Garzón no podia
fer unes manifestacions personals, com es va comentar, ja que
l'entrevista li feien com a ministre.

El Sr. Planas ja va fer públic que com a responsable del
sector, l'haurien d'haver cridat abans de fer segons quins tipus
de declaracions, perquè era ell qui coneixia el tema. Pensam
que s'ha de recriminar, però d'aquí ..., s'ha de recriminar
perquè, a més, són unes declaracions totalment desafortunades
i inoportunes, és cert, però d'aquí a ser cessat, no. I per això
nosaltres, al punt 1, ens hi abstendrem. A la resta de punts, Sra.
Pons, els votarem a favor, perquè pensam que són positius i van
encaminats a donar suport al sector.

Al punt 2 li donarem suport perquè, com he dit, de qualque
manera ja s'han recriminat les accions del ministre de Consum,
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però sobretot i més important, perquè és necessari que es posin
en marxa campanyes de defensa i suport als ramaders.

Al punt 3 és reconeix la feina de totes les persones que
estan involucrades en la ramaderia perquè hi fan feina, sobretot
i avui en dia, per adaptar-se a la situació real mundial, i d'aquí
també el nostre suport.

I ja per acabar, hem d'actuar des de les administracions,
perquè tots els canvis que suposen aquesta adaptació suposen
despeses, els canvis suposen adaptacions, els canvis suposen
converses i enteniment, i per això també donam suport als punts
4 i 5.

Ha fet vostè referència a l'esmena que s'ha presentat des del
Grup Parlamentari VOX, que no l'acceptaran. Nosaltres
entenem que, en temes generals, l'Agenda 2030 aposta per
donar suport a la producció sostenible i agroecològica, entesa
com la forma de produir aliments de manera respectuosa amb
els ecosistemes i les persones. Això, la veritat, no veiem que
vagi en contra dels interessos dels ramaders, és adaptar-se -com
dic- a aquesta situació que ens envolta i, per tant, crec que tots
els sectors s'hi han d'adaptar i les administracions han d'estar
devora els sectors perquè aquesta adaptació sigui ràpida i el
més aviat possible.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. La proposta que
avui ens presenta el PP la podem dividir en dues parts, els dos
primers punts reproven el ministre Garzón, i els tres darrers fan
propostes que o ja estan debatudes o bé compartim. 

Pel que fa als dos primers punts, avançam que votarem en
contra, mentre que als tres darrers punts els votarem a favor. El
motiu per rebutjar els dos primers punts són clars, i és que ens
fa pensar en aquell proverbi xinès que deia “quan el savi
assenyala la lluna, el neci es mira el dit”; en aquest cas concret,
la lluna és la problemàtica real que hi ha amb la ramaderia
intensiva i el dit l'ús polític que vostès estan fent.

Ja fa uns quants anys que el debat sobre els sistemes
d'alimentació en general, i sobre la ramaderia en particular, és
damunt la taula i ara aquesta qüestió torna a ser motiu de
conversa a causa de les declaracions a una entrevista que va
oferir el ministre Garzón sobre les macrogranges o, dit d'una
altra manera, la ramaderia intensiva.

Però què és aquest tipus de ramaderia? Doncs un sistema
que cerca una gran producció de carn, llet i ous al més baix cost
i en el menor temps possible. És més, quan la densitat de caps
de bestiar és molt alta, llavors ja no es tracta d'una granja -ni
macro ni micro- sinó de factory farming que, traduïda, seria
producció industrial de carn, segons el mateix Parlament
Europeu.

Diem que no és una qüestió nova perquè pràcticament totes
les administracions han signat compromisos relacionats amb
aquest tema, com l'Agenda 2030, els objectius de
desenvolupament sostenible o, a nivell més local, l'estratègia
alimentària de Menorca, el projecte Menorca El plat de l'escola
o el pacte de Milà.

Aquest debat té a veure amb la salut, amb la justícia social,
amb la sostenibilitat econòmica, amb la compatibilitat
ambiental, en garantir un futur als nostres fills. Aquest és el
rerefons de les macrogranges, per més que propostes com les
que estam debatent avui intentin convertir-ho estrictament en
una eina política. Aquest és el debat, i no si les declaracions
dels responsables polítics molesten a determinats sectors, amb
grans interessos econòmics, als quals els importa ben poc el
present i el futur del sector. 

Com bé sabem a Menorca, no tots els tributs de ramaderia
són iguals; les anomenades macrogranges són la part alta de
l'iceberg d'un model alimentari que té poques perspectives de
futur. Es tracta d'instal·lacions amb un sistema molt intensiu,
amb milers de caps de bestiar que no surten mai al camp,
animals engabiats o fermats que normalment no es poden ni
girar per culpa del poc espai de què disposen, uns animals que
són alimentats bàsicament amb productes d'importació que
ocasionen una gran petjada ecològica. Tenir estabulats de
manera permanent i contra natura tants de milers d’animals fa
que aquests espais siguin ambients on és molt fàcil que es
disparin les malalties derivades de la massificació i la poca
mobilitat del bestiar, i d'on poden fàcilment sortir patògens que
es traslladin a l'espècie humana. La quantitat de medicaments,
antibiòtics i hormones que se solen usar per combatre aquest
perill constant de malalties, tampoc no afavoreix la producció
d'aliments sans.

Els que defensen aquest negoci defensen una modalitat de
produir aliments que requereix un ús intensiu d'energia externa,
just el contrari del que la societat necessita per poder fer
l'adaptació al canvi climàtic; que contamina els aqüífers, que
contribueix a la deforestació, ja que la soja que s'empra de base
per al porcí intensiu està directament lligada a la desaparició
d’enormes extensions de boscs amazònics.

Aquest model no és compatible amb la salut, el paisatge, la
biodiversitat i la natura, són indústries traslladades al camp que
donen un tractament indefensable als animals, que s'alimenten
de petroli i que generen uns residus que no tenen un destí
raonable. El moment que vivim és crític, i és més important que
mai fer-nos les preguntes correctes i decidir què volem menjar,
en quines condicions volem produir-ho, a qui hi volem implicar
i quins costs té fer-ho. L'emergència climàtica ja condiciona el
nostre model de producció i de consum, i ho farà encara més.

Aquests són els motius del nostre no als punts primer i
segon, i a la resta, com ja hem comentat, hi votarem a favor.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors i senyores diputats.
S’ha de veure, Sra. Pons, com de negativa que està; no
m'estranya, amb aquests companys de viatge que tenen, però li
diré, perquè a l'entrevista del Sr. Garzón..., a l'entrevista del Sr.
Garzón, si vostè la llegeix...

(Remor de veus)

... -calmi’s i deixi’m parlar-, si vostè la llegeix en versió
original i sencera, veurà que el ministre Garzón contraposa el
model extensiu de ramaderia enfront de l’intensiu, no?, i que
diu que són les macrogranges, no? Però, curiosament, es posa
en valor el model nostre, que és l’extensiu; però vostè no, vostè
ens ve aquí a rallar de les macrogranges, que és el que no tenim
a Balears. És curiós, vull dir, el Sr. Garzón ralla de dos models,
un que sí que tenim que és l’extensiu, i el posa en valor, però
vostès hi passen de puntetes. Ara, macrogranges, sí, no n'hi ha
ni una a les Balears, però vostè du aquí una proposició no de
llei rallant de les macrogranges. Però vostè és així. I nosaltres
ens demanam, per què ens du avui a debatre aquí les
macrogranges? Perquè els ho deu haver dit la Sra. Prohens, des
de Madrid, pot ser, perquè consideren que açò els és bo...

(Alguns aplaudiments)

... per què?, per desgastar el Govern, perquè els convé en els
debats electorals de Castella i Lleó, perquè allà sí que tenen
macrogranges, aquí no. Deu ser açò, o no?

Però com poden desviar tant el tir i fer una interpretació tan
diferent de quan un ho llegeix en versió original, per venir aquí
amb aquesta proposta? Tot d'una pensàvem que era un
problema de traducció, Sra. Pons, que ho havia traduït el
Franklin aquell de la Plaza Mayor de Madrid, però ara veim
que no, que és una estratègia electoral, perquè han passat dies
i han passat coses..., i tothom ha vist que d'error, ni un; no és un
error de traducció, simplement és la seva estratègia política.
Volen estar en una eterna campanya electoral, amb temes que
no ens van ni ens venen, aquí a les Illes Balears. Per què?
Perquè li interessa al Sr. Casado. I tot els val en qüestió d'anar
en contra del Govern, tot, tant si és una proposta ridícula com
aquesta d'avui o una proposta outsider, perquè no té res a veure
amb ningú de la nostra terra, amb ningú.

Tenim macrogranges a Balears?, no, ni una, ni una. Però les
volen defensar. Potser és que és el seu model, Sra. Pons,
expliquin-ho, perquè en el debat que han dut aquesta proposta,
per totes les institucions de les Illes, precisament en el Consell
Insular de Menorca el seu portaveu va dir que la ramaderia
intensiva ajudava a l'hora de fer la cistella de la compra. Tal
vegada ens hauria de dir a veure si és el seu model, si ens volen
dur alguna macrogranja a les Illes Balears.

O tal vegada l’estratègia va cap a respondre a una estratègia
de desgast del Govern, en dividir i fraccionar la ciutadania, fins

i tot en posar-se en contra dels interessos dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears, com, per exemple, amb el vot
contrari a la reforma laboral, el vot contrari a la pujada del
salari mínim interprofessional, o amb el vot contrari a la pujada
de pensions. Però no, vostès no parlen de res de tot açò, vostès
volen parlar de les macrogranges.

I manipulen una notícia i descontextualitzen frases i creen
una narrativa falsa per crispar, i ho vam veure amb els fets de
Lorca, Sra. Pons, després d’instigar els ramaders el PP va tirar
metzina i VOX va posar el misto encès. I açò és el resultat de
la polarització.

I jo els ho diré: ara hem de rebutjar les paraules del Sr.
Garzón, del ministre Garzón? El que hem de fer és rebutjar, i
el PP i VOX hauria de fer l’assalt violent a l'Ajuntament de
Lorca, amb una concentració il·legal, Sra. Pons.

(Alguns aplaudiments)

Esper que quan pugi a la contrarèplica condemni sense
emperons, l’assalt violent a la màxima representació del poble
de Lorca, perquè nosaltres ho condemnam alt i clar, Sra. Pons.

Miri, nosaltres estam a favor de la sostenibilitat, tant
econòmica com ecològica, de la ramaderia; hi estam a favor i
donam les gràcies a la gran feinada que fa tot el sector ramader
de les nostres illes, que no té res a veure amb les macrogranges.

I, miri, deixin de dur debats aquí que no afecten ningú i no
ens facin perdre el temps. Encara que, miri, Sra. Pons, jo li
diré: encara queden tres dies a la campanya de Castella i Lleó,
si vostè vol tirar un cable al Sr. Casado, encara té temps d'anar
cap allà.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. Donam la paraula al grup
proposant, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Començaré pel final, per
la Sra. Carbonero. És que sap què passa, és que ella i jo ens
coneixem massa, ens coneixem massa. Miri, tota la intervenció
que ha dirigit vostè al Partit Popular se l'apliqui a vostè, se
l'apliqui a vostè.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Miri, jo aquí venc a parlar de la proposició que jo he
presentat, li agradi a vostè o no li agradi, faltaria més que vostè
hagués de dir al Partit Popular el que ha de presentar i el que
han de presentar. Per tant, com que jo l'he preparada, jo me l'he
preparada, lament que vostè no ho hagi fet, jo parlaré d'aquesta
proposició.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
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Carne de mala calidad procedente de animales
maltratados. Vostès insisteixen en macrogranges, volen dur el
debat aquí, ramaderia intensiva, interessos polítics. Escolti,
miri, o vostès no han entès res o malintencionadament ho fan
veure; jo crec, excepte la Sra. Carbonero, crec que tota la resta
de grups ho fan veure, i ho fan per no entrar en el fons i en el
contingut d'aquesta proposició, que és manifestar el rebuig a les
declaracions del ministre Garzón, i per demanar, com he dit,
que no es demori l'aplicació del Pla estratègic per a la
ramaderia a Balears.

Miri, sap què passa? Que al Partit Popular li preocupa, per
exemple, que els productors de porc negre de Mallorca es
trobin al límit, ofegats per la pujada de cereals, que constitueix
la base de l'alimentació d'aquest bestiar.

Ens preocupa la ramaderia de llet i de formatge, de
Menorca i de Mallorca, que avui està amenaçada. I vull dir-li
al Sr. Mas, tal vegada vostè hauria d'explicar per què va retirar
la proposició no de llei que havia registrat dia 10 de gener, en
què demanava al Parlament que es manifestés públicament el
suport al sector pagès de les Illes Balears, precisament com a
sector estratègic per al nostre país.

L’ha retirada, Sr. Mas, vostè no ha pressionat ningú, tal
vegada són coses que s’haurien d'explicar. De totes maneres,
esper que tant MÉS per Mallorca, com tota la resta de grups
parlamentaris que el mes de novembre van instar el Govern a
dedicar enguany, com a mínim, 15 milions d'euros del règim
especial, confiam que ara ens ajudaran a exigir-ho.

Per altra banda, vull agrair el suport dels grups que han
anunciat el suport a aquesta proposició, o bé al seu conjunt o bé
d'una forma parcial. Ara, hi ha un refrany que diu: quien calla
otorga, i és clar que vostès donen suport al ministre en les
afirmacions que va fer. Per tant, vostès pensen exactament com
ell.

I, Sr. President, acceptaré la votació separada.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Com vostè facilita, farem votació
separada. Per tant, passam a votar el primer punt. Votam.

21 sí, 31 no, 3 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 2. Votam.

24 sí, 31 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 3. Votam.

55 sí, cap no, i cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 4. Votam.

52 sí, cap no, i 2 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 5. Votam.

26 sí, 29 no i cap abstenció.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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