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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem aquesta sessió
d’avui i en primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sra. Presidenta. Maria Antònia Vadell substitueix Bosco
Gomila.

I.1) Compareixença RGE núm. 736/01, sol·licitada per
quatre diputats membres de la comissió, pertanyents al  Grup
Parlamentari Popular, de l'Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient, per tal d'informar sobre la política que du a terme la
Conselleria de Medi Ambient en matèria de caça.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, al debat del punt únic de l’ordre del dia, relatiu
a la compareixença RGE núm. 736/01, sol·licitada per quatre
diputats  membres de la comissió, pertanyents al  Grup
Parlamentari Popular, de l'Hble. Consellera Sra. Margalida
Rosselló i Pons, per tal d'informar de la política a dur a terme per
la Conselleria de Medi Ambient en matèria de caça. Assisteix
acompanyada del director general de Biodiversitat, José
Manuel Gómez.

Per tant, podem passar a donar la paraula i la benvinguda
també a la consellera Sra. Rosselló. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, ja entrant dins el que seria la meva compareixença la
iniciaré dient que la pràctica cinegètica afecta una gran part del
territori de les Illes Balears i, en principi, segons la normativa
vigent, es pot caçar a tots els terrenys no urbans on no estigui
expressament prohibit. Això significa que a Mallorca hi ha un
75% del territori de caça ordenada, a Menorca un 77% del
territori, a Eivissa un 60% del territori i a Formentera un 25% del
territori. En total diríem que a nivell de les nostre illes hi ha un
72,5% del territori en el qual es pot caçar.

Es consideren no cinegètics els sòls urbà i urbanitzable amb
planejament aprovat, refugis de caça, que en aquest moment hi
ha 59 refugis amb 1.271 hectàrees de cobertura total, i també els
reguius intensius, horts, així com els parcs on està molt
restringit aquest ús, com són l’Albufera i l’Albufera des Grau,
o la llacuna, concretament, des Grau, però no a altres parts on
sí és possible la caça, com és per exemple el Parc de Mondragó
o la resta de l’Albufera des Grau.

En qualsevol cas la caça és l’activitat humana més dispersa
sobre el territori de les Illes Balears -per comparació, els cultius
de secà ocupen a les Balears 243.000 hectàrees- de forma que
la seva pràctica pot afectar amb una intensitat molt variable
pràcticament la totalitat dels ecosistemes insulars. El canvi
d’usos i la nova concepció urbana dels espais rurals fa que
molt sovint l’exercici indiscriminat de la caça entri en col·lisió

amb el dret dels habitants de zones rurals a viure amb
tranquil·litat i sense limitacions la seva llibertat i seguretat. 

Les espècies cinegètiques són actualment 22. Aquesta
quantitat pot semblar relativament baixa, ja que és inferior al
10% de les espècies d’ocells i mamífers de les illes, però convé
tenir present que en general són les espècies més abundants.
Les distintes normes asseguren la protecció de les altres
espècies. En els darrers anys han augmentat les mesures de
gestió del medi natural a fi de millorar les rendes cinegètiques,
tals  com tancaments cinegètics, abeuradors, sembres per a la
fauna, millores de biòtops favorables a determinades espècies,
etc. Són aquestes  actuacions cada vegada més freqüents i, a
més, tenen uns efectes que no es limiten exclusivament a la
fauna cinegètica, sinó que afecten altres espècies.

La caça és també una activitat esportiva per a la qual
s’expedeixen anualment més autoritzacions administratives, tot
i que els darrers anys el seu nombre disminueix i que un
percentatge no avaluat de persones obtenen la llicència per
justificar el manteniment dels permís d’armes sense practicar
l’esport. L’any 1999 es va expedir per la Conselleria de Medi
Ambient un total de 26.267 llicències de caça, amb una
distribució insular com segueix: a Mallorca 21.120 llicències, a
Menorca 2.668 i a les Pitiüses 2.479. Per tant, un 7,4% dels
balears, barons, de més de 14 anys són titulars de llicència.
Convé apuntar també la importància de l’organització social de
la caça. Existeixen a les Balears 78 societats de caçadors, moltes
d’àmbit municipal i altres específiques de determinades
modalitats, com la caça a coll, amb reclam, falconeria, etc., que
agrupen un total aproximat de 10.000 persones, una dada
estimativa.

La caça és una activitat esportiva, com he dit, i no existeix
avui la figura del caçador professional que obtengui els seus
ingressos o una part significativa de la seva renda del comerç
dels  animals capturats, com sí va existir fins als anys 50 o 60,
però això no ens permet menysprear la importància d’aquesta
activitat, que és molt rellevant de manera molt especial per als
propietaris  dels terrenys cinegètics que cedeixen els drets
d’aprofitament. No hi ha estadístiques oficials en aquest sentit,
però una avaluació aproximada de la renda generada per la caça
als  propietaris rurals situa aquesta xifra en 1.800 milions de
pessetes i un preu de lloguer mig estimat en 5.000 pessetes per
hectàrea. La caça és, per tant, una activitat d’importància
econòmica rellevant a moltes propietats rurals, en especial pel
que fa a Mallorca, i genera un moviment -com hem vist-
econòmic directe i indirecte significatiu.

La pràctica de la caça no és per definició -consider-
incruenta, però pot generar problemes inherents al propi
exercici de la caça. Ara bé, molts dels problemes associats a la
caça són aliens a l’exercici normal de l’activitat i passen a
l’esfera del mal comportament i de la il·legalitat. En ambdós
casos s’han d’evitar o fer tot allò més necessari per disminuir
els  problemes que genera la caça, i els caçadors jo diria que són
els primers interessats.

La caça, en tant que competència administrativa, és
competència del Govern de les Illes Balears des del 1983, quan
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es transfereixen a la comunitat autònoma de les Illes Balears les
competències en matèria de conservació de la naturalesa.
Actualment l’autoritat responsable en la matèria és la
Conselleria de Medi Ambient i en concret la Direcció General de
Biodiversitat. Al si d’aquesta direcció general, el Departament
de Biodiversitat amb el cos de guardes forestals, i el Negociat
d’infraccions administratives i el Servei de gestió forestal a la
secció de caça són els organismes funcionarials responsables
en matèria de caça, que inclou les actuacions següents:

Elaborar i elevar proposta anual de l’ordre de vedes.
Elaborar i elevar les propostes tècniques de normativa.
Expedició de llicències de caça. Autoritzar i dur el seguiment
dels  acotats de caça. Autoritzar i dur el seguiment de les
granges cinegètiques. Autoritzacions especials de captures.
Autoritzacions de camps d’ensinistrament de cans i concursos.
Control de repoblacions. Autoritzacions de tir de colomí.
Vigilància i policia cinegètica. Instruccions d’expedients
sancionadors i altres.

Un aspecte rellevant no transferit per l’Estat és el reglament
d’armes, de manera que els permisos de tinença i tota la
reglamentació sobre aquest particular continua essent
competència estatal.

La normativa vigent en matèria de caça es deriva de la
legislació bàsica de conservació de la naturalesa, inclosos els
convenis  internacionals subscrits per l’Estat espanyol i
directives comunitàries de la legislació estatal aplicable i, en
especial, de la Llei de caça del 1970 i el seu reglament, així com
de la normativa autonòmica.

Feta una anàlisi de com està la situació de la caça a les
nostres  illes entraríem dins el que són els objectius de gestió de
la pràctica de la caça per part de la Conselleria de Medi
Ambient, que són els següents: En primer lloc, ordenar i
mantenir en els llocs adients l’activitat cinegètica ben integrada
en la dinàmica dels ecosistemes naturals, generant la màxima
satis facció del practicant d’aquest esport, potenciar els
beneficis  que genera i disminuir els impactes negatius reals i
potencials; i, en segon lloc, fer compatible l’exercici de la caça
amb els altres drets dels habitants del medi rural i altres
ciutadans, i la preservació de les espècies cinegètiques i no
cinegètiques. Aquests  objectius generals es desenvoluparan
en un conjunt d’objectius parcials que molts d’ells són
complementaris, de tipus biològic, de tipus social, de tipus
d’organització administrativa i de tipus de normativa.

Per tant, i a nivell general, el pla d’actuació que fa, que du
a terme la conselleria de Medi Ambient i que es considera
necessari per millorar la situació de la caça a la comunitat
autònoma, aniria en aquesta línia que, ja dic, només en diré uns
quants entenent que hi ha previstes més de 45 actuacions en
tres nivells de prioritat. Les actuacions de caràcter general
serien, ja dic, per ordre de prioritat, millorar la formació i el
reciclatge dels caçadors, la redacció d’un codi de bona pràctica
cinegètica i una campanya de promoció de refugis de caça per
protegir la fauna.

Respecte a les actuacions biològiques, que consideram que
n’hi ha 16, vull apuntar-ne les següents: el control oficial de les
poblacions de gavines, el control oficial de les poblacions de
moixos orats, el seguiment dels impactes generats per la caça,
en especial els relacionats amb el plumbisme, l’ús de verí i altres
problemàtiques greus, avaluar els resultats de la caça de cabra
orada i introduir els canvis necessaris per disminuir el problema
de proliferació de l’espècie, inclòs un servei de control en
finques públiques i privades que ho sol·licitin; aquestes serien
les que destacaria respecte a les actuacions biològiques.

Respecte a les actuacions socials, vull destacar que per tal
de facilitar l’accés a la pràctica de l’esport a caçadors amb pocs
recursos i disminuir així la pressió sobre les zones lliures i en
especial les rururbanes, es recuperaran els vedats socials de la
conselleria en almenys dues o tres finques, amb conveni o
llogades, a Mallorca, una a Eivissa i una o dues a Menorca, on
s’està estudiant la seva viabilitat. Per altra banda, donar suport
a la col·laboració de caçadors amb agricultors i petits
propietaris rurals.

I ja passant a les actuacions administratives, que
consideram que són set, en destacaria l’increment de la
vigilància per prevenir la caça furtiva i la simplificació dels
tràmits per obtenir la llicència i altres autoritzacions
administratives. Respecte a les actuacions normatives tenim un
ample ventall, concretament dotze actuacions, de les quals
voldria destacar la reforma dels consells de caça per fer-los més
representatius, la implantació de l’examen del caçador i la
normativa específica sobre els refugis de caça que faciliti la
seva implementació independentment de la superfície i
campanya informativa sobre aquesta qüestió.

Dit això, jo diria que les actuacions que té previstes la
Conselleria de Medi Ambient respecte al tema de caça estan
molt clares, hi ha distintes prioritats i distints nivells d’actuació,
i en aquest moment molts d’ells ja es duen a terme i altres els
realitzam.

Dit això, esper que a les intervencions dels grups
parlamentaris  pugui respondre les preguntes que em demanin.
Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara suspendre la sessió
per un temps màxim de 45 minuts per poder formular les
observacions o les qüestions que vulguin preparar els diputats
i les diputades. El Grup Parlamentari Popular demana cinc
minuts. Per tant, estarem cinc minuts. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions dels diferents grups parlamentaris. En primer
lloc, pel Grup Parlamentari Popular, que és el que ha formulat la
petició d’aquesta compareixença, l’autor d’aquesta sol·licitud,
té la paraula el seu portaveu Sr. Oliver.
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EL SR. OLIVER I MUT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc volem donar
les gràcies a l’Hble. Consellera per la seva compareixença i
explicar quina és aquesta política del Govern de les Illes Balears
en matèria de caça.

He de dir d’entrada que en el Partit Popular no veim massa
una política en el que fa referència a la caça, sinó més bé tot el
contrari, veim una política proteccionista, una política
proteccionista no només del territori sinó també de les espècies,
i a més a més no veim -a no ser que ens l’expliqui a la seva
segona intervenció- una ajuda precisament als propietaris
perquè siguin aquells que puguin defensar i ajudar al fet que hi
hagi aquesta caça.

Miri, nosaltres entenem més bé que la seva política és una
política que avui aquí ha explicat, una política que defensa els
ecosistemes insulars, i creim que aquesta política entra en
competència amb  el que és la gent precisament que viu en el
camp i que de qualque manera és la gent que ha ajudat sempre
al fet que hi hagi caça. Haurem d’esperar a tenir la Llei de
biodiversitat per veure com això que deim es confirma. Pensam
que mitjançant aquesta llei el que pretén el Govern de les Illes
Balears és canviar precisament la cultura del camp basant-se en
aquesta afirmació que ha fet l’Hble. Consellera, que diu que en
el camp hi ha massa pressió i que per tant el que s’ha de fer és
una política totalment diferent.

Miri, nosaltres francament creim que hi ha disparitat de
polítiques, i ho he vengut manifestant, en aquestes illes en
qüestió de caça. Veim que hi ha moltíssima diferència amb una
política diguem de caça, que no la veim, sinó més bé
proteccionista, com deia abans, del Govern de les Illes Balears,
i el que és per exemple la política de caça que du endavant el
Consell Insular de Mallorca. Veim que hi ha polítiques
totalment contradictòries, veim que en el Govern de les Illes
Balears, que és el que té les competències en caça -i ho hem de
remarcar- en aquest moment, veim que la conselleria, almanco
amb el que se’ns ha explicat, fa més referència a temes
administratius quant a les ordres de veda, les llicències de caça,
tot el que fa referència a control de repoblació..., en definitiva,
aquelles autoritzacions que ha de donar preceptivament la
conselleria. 

I dins el Pla d’actuació a què ha fet referència, com són
aquestes 45 actuacions en millora de la caça, ens fa referència
a la formació de caçadors, als refugis de caça. Sí, estam
contents, estam satisfets d’escoltar que hi haurà un control
sobre les gavines, que també pareix que hi haurà una política,
i ja li demanaria si ens la pot aclarir una miqueta més, no només
allò de les gavines, sinó també quant als moixos. No sabem si
en allò que fa referència al verí per a les espècies d’una forma
controlada hi serà o no hi serà. En definitiva, el que nosaltres
veim és que no hi ha una ajuda directa als propietaris d’aquests
vedats  perquè siguin ells els que puguin dur endavant tot el
tema de repoblació.

No veim, no sabem si hi són o no, aquestes ajudes a què fa
referència que hi havia abans, que ella no n’ha fet esment -no

sé si hi són o no- en el que fa referència a repoblació i a sembra,
a sembra de caça, no a sembra de cereals, polítiques quant als
voladors, per exemple, polítiques que farà la conselleria referent
a les vacunes dels conills, què farà respecte d’això. Sabem que
hi ha hagut una experiència a l’illa de l’Aire de Menorca que
pareix que ha estat molt positiva; demanam idò a veure si la
conselleria ajudarà els propietaris dels vedats o també aquelles
associacions de caçadors que també tenguin vedats, a veure si
hi haurà ajudes per a aquest aspecte.

Però, miri, nosaltres el que trobam a faltar és que hi hagi una
coordinació entre aquest pacte, dins aquest pacte de progrés,
aquest pacte d’esquerres, entre el que és el consell insular i el
que és el Govern de les Illes Balears. Em varen dir en una ocasió
que fes aquestes preguntes al consell insular, però jo crec que
he de fer les preguntes a qui té les competències, perquè
realment si dins el pacte de progrés, el pacte que se va signar
entre tots els equips que li donen suport, tots els partits, volia
dir, que li donen suport, miri, si dins aquest pacte no està escrit
que la transferència de caça s’hagi de cedir al consell insular,
miri, jo crec que no fa falta, no crec que faci falta que al Consell
Insular de Mallorca, concretament, se li donin les competències
perquè sense tenir-les sí que du una política de defensar la caça
i d’ajudar als caçadors.

Miri, ens estranya que el consell insular pugui llogar
finques per destinar-les a vedats socials per valor de cinc
milions, que la conselleria en aquest aspecte no digui res; ens
estranya també que el consell insular pugui fer una diada del
caçador, cosa en què la conselleria tampoc no es pronuncia, i
que el Consell Insular de Mallorca se gasti 10 milions de
pessetes  a Sineu, que el consell insular hagi posat en marxa un
programa d’ajuda a les societats de caçadors amb més de 30
milions, que faci cursos de formació, que posi en marxa una
oficina de caça on destina més de 20 milions de pessetes, que,
a més a més, tengui una despesa important en assessors i
personal destinats al tema de la caça.

Miri, Sra. Consellera, en el Partit Popular no veim quina és
aquesta política que vostè vol dur endavant en matèria de caça.
Em reafirm en les meves afirmacions que veim més una política
proteccionista de les espècies i no tant una política d’ajudar al
que és la vertadera caça. Hi ha una política de vedats de caça
que no només són propietats a títol personal, sinó que també
hi ha societats a distints municipis que també tenen aquests
vedats  de caça. Nosaltres el que creim que seria molt més adient
seria potenciar precisament aquestes associacions de caçadors
que hi ha en els distints municipis per ajudar-les, aquestes
societats, perquè no totes tenen vedat per poder anar a caçar,
que se’ls ajudàs a poder tenir un vedat. Que, a més a més,
també se’ls ajudàs i hi hagués una vertadera política perquè
aquells  propietaris de petites finques poguessin cedir aquestes
finques a aquestes societats  de caçadors perquè entenem que
aquesta és la manera, la vertadera manera, que hi hagi una caça
vertaderament controlada.

Jo crec que avui els vedats de caça i aquestes societats
poden ser els que vertaderament ajudin l’Administració perquè
aquesta gent no dirà mentides a l’Administració. Si s’ajuda
aquesta gent, se la subvenciona en tot el que fa referència al
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tema de caça, em cregui que jo crec que són els primers
col·laboradors amb l’Administració, perquè són els primers
interessats en què vertaderament hi hagi caça.

Jo, Sra. Consellera, li demanaria a veure aquella promesa o
aquella manifestació que va fer vostè el primer dia que va
comparèixer aquí que faria una llei de caça, a veure si aquesta
llei de caça es farà o si el que veurem en matèria de caça és
aquesta llei de biodiversitat que, amb cinc o sis articles, ens
limitarem a tenir una llei de caça. Jo li he de demanar a veure si
farà o no una llei de caça o si es limitarà a tocar el tema de caça
dins aquesta llei de biodiversitat. Crec que seria bo que hi
hagués una llei de caça; en tenim una en aquests moments,
però vostè va dir que la modificaria; idò que no s’aprofiti una
llei de biodiversitat per fer una altra llei, sinó que vagi com una
cosa separada.

En definitiva, Sra. Consellera, el que nosaltres veim és que
la seva política no és una política d’ajudar la caça, sinó que és
una política de reserves de caça, que ja va bé que n’hi hagi, són
necessàries, però és una política de control, és una política que
vostè s’estimaria molt més, el seu partit, que no hi hagués
caçadors i d’aquesta manera només posar prohibicions a la
caça. Nosaltres ho entenem d’una altra manera i políticament
ens estimam molt més que les competències en matèria de caça
estiguessin en mans, per exemple, del Consell Insular de
Mallorca perquè ens significam més amb la política que du el
consell insular sense competències que vostè, que té
competències, no exercita aquestes competències que té.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc jo crec que per sentit
comú recordar el caràcter arxipelàgic del país, perquè a vegades
es té una certa tendència a oblidar-ho i crec que seria un error,
si hi ha..., o són els consells a cada una de les illes. Procuraré
no fer massa referència a la intervenció anterior, però era tan
òbvia la rectificació que crec que tots la compartim i que
evidentment hi ha un govern a totes les Illes Balears i un
consell a cada una de les illes, però no només existeix un
consell de Mallorca, afortunadament per a tot, entenc, i per al
sistema.

En qualsevol cas per part del nostre grup, que no hem sentit
i quasi demanaríem per aclariment si realment hi ha hagut una
actuació, -a la primera part de la intervenció no hem estat potser
molt atents- si s’ha dit que es volia la desaparició de la caça a
les Illes Balears i la desaparició de tota l’activitat. És que hem
quedat un poc alarmats, ara, perquè nosaltres no havíem entès
res d’això, i ens agradaria, ja que hi som i tenim una
compareixença al respecte.

El que sí ens interessa i s’hi ha fet esment, és aquesta
normativa respecte de la caça. Tenim una llei de caça de l’any
70 de l’Estat; de llavors ençà, des del 83 com a mínim, tenim
competències exclusives en matèria de caça i, per tant, hi ha la
possibilitat, durant 16 anys hem tengut aquesta possibilitat, o
durant 18, ja, de regular aquesta matèria. No s’ha trobat
important, no s’ha trobat interessant fer, no s’ha volgut, però
hi ha interès i vostè ens diu que hi ha tota una sèrie de
normatives o d’iniciatives de normativa que es volen tenir en
compte, com és que aquestes s’articularan. Nosaltres pensam
que sí, que és interessant que tenguem una llei de caça pròpia,
però vaja, també és ver que si es pot arreglar en un sentit o en
un altre, a veure com a mínim com s’articularien aquestes
propostes en matèria de caça que vostè ens anunciava.

En primer lloc, celebrar, per exemple, que una d’aquestes
reformes sigui respecte dels consells de caça. Nosaltres
consideram que l’evolució d’aquests darrers 30 anys respecte
de la Llei del 70 és molt important i crec que seria important que
els  consells insulars de caça i el consell balear de caça
s’adaptassin a les noves circumstàncies. Per tant, ens pareix
que seria interessant modificar aquesta normativa.

També tenim la preocupació, evidentment, de la regulació
dins les zones de caça, en la qual els primers interessats són els
caçadors, però també garantir, com vostè ha apuntat, a les
zones rururbanes però també en general a aquells propietaris
que no volen participar d’aquests vedats, que d’alguna manera
tenguin garantida també aquesta decisió presa, perquè si
qualcú pren una decisió que vol quedar al marge no ha de
poder ser envaït per l’activitat. És a dir, regulem, controlem allò
que es  fa dins els que tenen, estan dins el mercat de l’activitat
de caça, però també ens preocupa que qui no vol tenir aquesta
activitat dins la seva propietat es trobi que d’alguna manera
s’hi estén. Per tant entenem que aquesta vigilància que
s’apuntava, si serà integral, perquè hi ha d’haver alguna
fórmula de poder entrar també o de poder garantir que no
siguin desbaratats, no siguin destorbats els animals i en part,
també, idò les propietats respecte dels llocs on hi ha propietats.

S’ha apuntat una cosa que per part nostra també és
important, i són aquests caçadors sense terreny de caça. Pot
ser per dos motius; un perquè hi ha societats de caçadors,
darrerament, pel que nosaltres hem observat o ens ha arribat
com a grup, que han tancat bastant les línies d’accés; tenim el
cas d’Inca, però també a Palma, també a Eivissa, que no hi ha
pràcticament res que sigui municipal; si no hi ha un vedat propi
hi ha a vegades dificultats per entrar a societats de caçadors.
No en parlem ara la nova immigració o altra gent que pugui tenir
dificultats en trobar una manera d’entrar dins aquestes
societats, i per tant jo crec que s’ha de garantir la igualtat,
l’obertura d’aquest tipus d’ens. 

Per altra banda també ha fet esment vostè a aquests
caçadors amb menor poder adquisitiu. Celebram que hi hagi
aquesta sensibilitat de recuperació; jo no sé si són la fórmula
els vedats  socials que el Partit Popular va fer desaparèixer, no
sé si és la manera, però sí que en qualsevol cas hi ha d’haver
una forma, hi ha d’haver des d’una sensibilitat progressista que
tots  aquells que vulguin practicar la caça no es trobin amb cap
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comportament, amb cap trava elitista, sinó tenguin fórmules
democràtiques, lògiques, de poder practicar aquest esport en
condicions.

Per una altra nosaltres sí celebram la línia aquesta
d’informació, aquests fulletons que ens han lliurat i aquesta
tasca divulgativa que és complementària, o que nosaltres
entenem que hi ha ajuntaments també que tenen iniciatives en
aquesta matèria, hi ha consells insulars que també la tenen;
nosaltres creim que és molt difícil mantenir en compartiments
estancs les activitats de promoció i de lleure. La veritat és que
sorprèn a vegades saber qui duia tercera edat o com es du el
tema de festes i en canvi ara surtin obsessions quant a matèries
competencials. Jo crec que allò important és que en la feina que
es faci no es tudin els recursos públics sinó que sigui amb un
sentit  correcte; nosaltres veim aquesta línia de formació i
d’informació que ha generat la conselleria en la línia correcta, i
per tant encoratjam a continuar per aquest camí.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera per la seva
compareixença davant aquesta comissió i gràcies al director
general de Biodiversitat.

Quant a aquest tema nosaltres entenem que la caça ha
deixat de ser -i vostè ja ho ha tocat i ho ha dit molt bé- una de
les activitats bàsiques humanes com a font essencial
d’alimentació. Avui s’ha consolidat el seu aspecte eminentment
jo diria quasi exclusivament com a un esport.

Jo crec que la regulació de la caça des del punt de vista
esportiu o des del moviment, diríem, associatiu esportiu de
caçadors no ha de ser, entenem, el nucli fonamental en abordar
el problema o el tema des del punt de vista mediambiental. Per
això al nostre grup no el preocupa el més mínim l’art de caçar
els  caçadors, no ens preocupa el més mínim aquest art que
sembla ser practiquen alguns. A nosaltres no ens interessa, el
que ens interessa és la caça des del punt de vista o des del
caire mediambiental, i la seva política entenem -per les
explicacions que ha donat aquí i pel que coneixem- és una
política de caça i no una política de caçadors o d’associacions
de caçadors, que no és més que una petita part del que s’ha
d’entendre des del punt de vista mediambiental com a caça.

Sota aquest prisma no sols són importants el objectius
d’assegurar la pràctica d’aquest esport, també és important
aplicar polítiques adequades per conservar la fauna cinegètica,
protegir la fauna la caça de la qual està prohibida, el respecte
als  períodes de veda, vostè ha parlat de furtius, d’infraccions,
o respecte -també se n’ha parlat- als drets de la població rural.
Tots aquests aspectes són igualment importants; per això creim
important una regulació integral de la caça, que en principi

se’ns havia anunciat que seria una llei balear de caça; ara
sembla ser, per les notícies que tenim a través dels mitjans de
comunicació, que vendrà regulada a través de la Llei de
biodiversitat que desenvolupa la Llei 4/89, i això seria la primera
pregunta, que també li ha formulat el Grup Popular, que
voldríem que ens aclarís. Allò important..., a nosaltres ens és
igual que hi hagi una llei balear de caça, o que la caça vengui
regulada dins la Llei de biodiversitat, allò important és que
vengui regulada des d’aquest punt de vista, des de l’àmbit
integral, no des d’un aspecte que sembla ser que és el que
interessa a segons quins grups.

També és important, com no?, ja ho he dit, la vigilància
contra les infraccions i aplaudim aquestes darreres actuacions
que han sortit també als mitjans de comunicació, en relació a les
arts de caça prohibides, que també pareix ser que estan esteses
entre la població i pareix que fan malbé no només a la part
cinegètica sinó també a tota la part exclosa de la caça o de les
llicències de caça.

I jo crec que aquí és important la part de les associacions de
caçadors, no és la part fonamental, la part important, però és
important tenir en compte en la col·laboració de les
associacions de caçadors i establir una connexió i una
col·laboració estreta, perquè com vostè sap, hi havia una figura
que ha anat desapareixent en el camp mallorquí, menorquí,
eivissenc i formenterenc que era la figura del garriguer, la figura
del guarda forestal o la figura del guarda, que tenia diferents
denominacions i aquesta figura jo crec que complia una missió
molt important, des del punt de vista medi ambiental i jo crec
que aquesta funció avui dia l’Administració no pot suplir la
feina, perquè hi hauria de posar molts de doblers, necessitaríem
un pressupost important i crec que les associacions mentre no
trobem uns substitut d’aquesta feina que venia desenvolupant
la figura del garriguer, crec que és important la col·laboració de
les associacions de caçadors, sobretot no només des del punt
de vista de la caça sinó també de rebre informació d’unes
persones  que tot el dia trepitgen els terrenys i sobretot terrenys
que tenen un valors mediambientals importants i que poden
passar informacions no només de l’estat de les espècies, sinó
també d’altres aspectes d’aquests terrenys.

També creim que és important, i ja ho ha dit el portaveu que
m’ha precedit, la pedagogia, és a dir, l’acció o l’activitat
formativa o divulgativa no només entre els escolars dels valors
que comporta la diversitat biològica i la preservació del medi
ambient, que em consta que es fa, sinó també del coneixement
de les espècies entre els mateixos esportistes i no esportistes.
Per tant, encoratjam a seguir dins aquesta línia, ja teníem per
una altra via una còpia d’un llibre d’aquests que avui ens ha
facilitat i creim que és una eina important aquesta Guia de caça
de les Illes Balears, gestió cinegètica i formació del caçador,
allà on la seva conselleria ha participat activament, jo crec que
aquesta tasca és molt important perquè, com vostè ha dit, hi
hagi una formació seriosa, una formació encaminada a la
protecció mediambiental i a la caça integralment considerada,
no als interessos particulars d’una associació de caçadors, que
són uns interessos que s’acosten més a l’esport que al medi
ambient. També tenen interessos mediambientals, però en
principi el seu interès primari és un interès esportiu i l’interès
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del Govern i de la Conselleria de Medi Ambient ha de ser un
interès que tengui un abast molt més ample.

Entenem que aquest és el camí, és un camí seriós i rigorós,
que el Grup Socialista confia que seguirà i li demanam que es
centri dins la caça, en tot i deixi de part la persecució, diguéssim
la caça dels caçadors, com ho hem definit des del nostre grup,
perquè tanmateix hi ha una cosa que el caçador no consent i és
anar per la vida de pressa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar globalment a les
preguntes i observacions dels diferents portaveus dels grups
parlamentaris té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

 Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Seguint una mica l’ordre d’intervenció dels grups parlamentaris,
per tant, començaré pel Grup Parlamentari Popular i li diré que
jo crec que no ha entès molt bé la meva intervenció, per ventura
no m’he explicat prou clarament, perquè en cap moment jo he
fet referència ni a eliminació, ni a prohibicions sinó senzillament
he parlat d’una manera molt clara de quins eren els objectius i
quines eren les actuacions concretes que es farien en allò que
eren les polítiques de l’activitat cinegètica, per tant, crec que en
aquest sentit ha quedat molt clar i en absolut jo no he fet cap
referència a cap tipus de prohibició, en tot cas l’ha feta el
portaveu del Partit Popular.

En segon lloc dir que efectivament feim una política
diferenciada i crec que és correcte, per una raó i és que
nosaltres el que ens interessa és fer una política cinegètica amb
un ample abast i visió i precisament contemplar l’activitat
cinegètica des del punt de vista, que hi ha 800.000 persones
que viuen a les Illes Balears i per tant, hem de pensar amb tots
els  habitants i no única i exclusivament amb un col·lectiu que és
important, hem dit que entorn de 19.000 persones d’aquestes
800.000 persones que exerceixen l’activitat de la caça i que
evidentment ens preocupen i crec que estam fent moltes
actuacions respecte això, evidentment ens interessa una
política cinegètica de cara a tots els habitants de les Illes
Balears i també evidentment un objectiu molt clar que és la
conservació del nostre entorn, de la fauna i de la flora i per tant,
des d’aquest punt de vista és evident que feim una política com
dic cinegètica amb vessants que són a més molt clares i també
són interrelacionades. I jo crec que tot això ho he deixat molt
clar i ara també ho voldria deixar clarament.

Per tant, l’objectiu bàsic de la política cinegètica de la
Conselleria de Medi Ambient, és precisament anar a cercar el
que seria una funció ecològica de la caça i des d’aquest punt de
vista estam totalment d’acord amb les directives europees
respecte aquest tema i tot allò que s’està movent a nivell de
tots  els països moderns respecte el tema de caça i és
compatibilitzar tal com he dit i explicat en els dos objectius

bàsics que he dit a la meva intervenció i precisament un d’ells
és fer compatible l’exercici de la caça amb els altres drets dels
habitants del medi rural i altres ciutadans i la preservació de les
espècies sinergètiques i no sinergètiques. I en aquest sentit
com dic estam amb la mateixa línia d’allò que s’està fent a nivell
de tot Europa, però evidentment ens diferenciam de la política
anterior del Partit Popular, perquè quedi ben clar.

Per altra banda i entrant a la referència de la manca d’ajudes
als  propietaris per dur endavant vedats, jo li voldria fer una
altra vegada esment a allò que jo he pogut dir a la meva primera
intervenció i era que en aquest moment no es pot menysprear
la importància d’aquesta activitat a nivell econòmic, ja he dit
que no hi ha estadístiques oficials però una valoració
aproximada de la renda general per a la caça als propietaris
rurals situa aquesta xifra en 1.800 milions de pessetes, el preu
de lloguer mig estimat és de 5.000 pessetes per hectàrea, per
tant jo crec que queda clar que tots aquells propietaris rurals
que duen una activitat precisament com a propietaris, generen
unes rentes de caça molt importants i precisament si afegim a
això que l’activitat econòmica generada per la caça comprèn
apartats diversos com la fabricació i comerç d’armes, munició
i equipaments, producció de granges cinegètiques,
assegurances  a nivell d’Estat s’ha avaluat per la Federació
espanyola de caça que el moviment entorn de la caça és de
400.000 milions anuals. Jo voldria dir en aquest sentit que crec
que almanco als propietaris que no se’ls dóna ajudes, jo crec
que els donam una gran ajuda quan els deim que poden dur
endavant tot una sèrie de polítiques de renda dels seus vedats
i per tant, en aquest sentit tenen una entrada econòmica molt
important.

Respecte a si es fa algun tipus d’activitat o no hi ha política
de caça, jo diria que hi ha una política de caça molt clara. Per
exemple tema de repoblació, que vostè ha comentat, es potencia
la repoblació no la sembra d’espècies genèticament
seleccionades com per exemple la perdiu roja i altres i això es fa
per part de la conselleria. Respecte al conill, l’experiència de la
vacuna contra l’hemorràgia vírica era una iniciativa privada que
va arrencar a l’època del Govern anterior i no es va fer res al
respecte i en aquest sentit nosaltres estam estudiant altres
actuacions en matèria de conills  que crec que a més hem duit
una bona tasca en aquest tema, sobretot en el terme de Sant
Joan que ha tengut una considerable, no només voluntat sinó
que jo diria que ha tengut un gran aplaudiment per part dels
caçadors i pagesos.

Per altra banda dir també que si es fan actuacions respectes
a gavines i moixos, evidentment hi ha polítiques de control de
gavines, hi ha polítiques de control de moixos, hi ha polítiques
de control del verí, hi ha tota una sèrie de polítiques que van
encaminades a fer control d’espècies que en aquests moments
generen molts de problemes, no només a nivell sinergètic sinó
a nivell de control del nostre entorn i dels nostres terrenys. Dir-
li també que d’una manera molt clara que els objectius generals
que es desenvolupen per part de la Conselleria de Medi
Ambient són objectius de tipus biològics, objectius de tipus
social, objectius d’organització administrativa i objectius de
tipus normatiu. Per tant, en aquest sentit contemplam i entenem
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una política cinegètica en tots aquests i cada un d’aquests
objectiu i no exclusivament d’uns.

Respecte a allò que són les accions normatives he de dir
que precisament nosaltres el que veim amb molta preocupació
és que hi ha una llei de caça estatal que sigui de l’any 70, que
no s’hagi fet cap tipus de nova llei estatal respecte la regulació
de la caça, ens quedam absolutament enrera d’allò que són les
normatives europees i d’alguna manera jo crec que va tenir molt
d’anys el Partit Popular per canviar o per fer una nova llei de
caça, el que pretenem en aquests moments des de la Conselleria
de Medi Ambient és veien la necessitat de fer una llei de caça
veim que la Llei de biodiversitat compleix una missió que és
ordenar aquells aspectes de la caça que incideixen sobre la
conservació de la biodiversitat. Per tant, aquesta llei tracta de
assentar les bases  de la funció ecològica de la caça, és evident
que després d’aquesta llei que he de dir que si arriba a bon port
és la primera llei ambiental que es farà a les Illes Balears, si
posteriorment es veu la necessitat de desenvolupar una llei de
caça, no es preocupin que evidentment aquesta conselleria ho
pensa dur endavant.

Passant a allò que és i agraint als grups parlamentaris del
PSM i Partit Socialista, jo voldria també respondre a les
preguntes  que s’han pogut plantejar i precisament que va en
línia d’allò que és aquesta adaptació o diria aquest tema
normatiu, amb la intenció que la llei de biodiversitat contempli,
com he dit, la regulació inicial d’allò que serien els aspectes de
la caça que incideixen en la biodiversitat i també l’element que
els  caçadors amb menys poder adquisitiu o que no hi ha
terreny de caça. En aquests moments consideram que el
plantejament ha de ser potenciar els vedats socials, ja he dit
que n’hi dos a Mallorca, un a Menorca i un o dos a Eivissa i
estam estudiant altres possibilitats com són el control o la
millor ordenació dels  terrenys lliures, però sí que creim que una
de les polítiques a potenciar són els vedats socials, perquè això
fa que totes les  persones de qualsevol condició puguin exercir
aquesta activitat esportiva.

Per altra banda, dir també que respecte la col·laboració amb
les societats de caça, la conselleria manté contactes continuats
amb les societats de caçadors per millorar la gestió cinegètica
que fa i precisament això va amb la intenció d’ajudar-los a
planificar la vigilància i control dels vedats. Dir això perquè des
de la conselleria hi ha una clara intenció d’estar en contacte
amb aquestes societats de caçadors i impulsar-les, perquè
entenem que dins el món dels caçadors hi ha una part molt
important que són caçadors que estan dins la nostra línia de
creure que per seguir conservant el que seria una activitat
esportiva de caça és molt important conservar les espècies, dur
endavant mesures molt clares de protecció de l’entorn i la
protecció cinegètica per tal que la caça sigui, com dic, un esport
satisfactori per a la gent que ho practica, però també satisfactori
per a la gent que no ho practica i que vol gaudir de la
naturalesa.

En aquest sentit crec que estam dins una bona línia i voldria
agrair als grups parlamentaris que han intervingut i que donen
suport  a aquesta política. Però queda molta feina per fer, però

estam caminant cap endavant per consolidar una gestió més
ecològica de l’activitat cinegètica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. En torn de rèplica Sr. Oliver té la
paraula. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo he de començar dient que hi ha
caça perquè hi ha caçadors i això ningú ho dubti. A Itàlia per
exemple no n’hi ha de caça, perquè no hi havia caçadors, a
Mallorca, Eivissa, Formentera i Menorca hi ha caça perquè hi ha
caçadors. Aquí allà on hi ha caça avui és als vedats, vedats
socials  no n’hi ha però són vedats gestionats per les societats,
però tan aquests vedats mal anomenats socials, gestionats per
les societats com els vedats privats, hi ha caça precisament
perquè hi ha caçadors.

Jo crec que avui tots els caçadors estan en línia, estan en
aquesta línia d’estimar la caça, de cuidar la caça, sembrar per a
la caça i caçar dins un ordre, si no hi hagués caçadors, em
creguin, no hi hauria caça. Es diu, és una teoria no sé si
encertada o no, que la recuperació de la llebre és precisament
perquè s’han fet tots aquests tancaments dins els vedats,
l’enemic primer eren els cotxes perquè les llebres travessaven
els  camins i precisament s’ha recuperat la caça per aquest tema.

Miri nosaltres defensam els vedats de caça, crec Sra.
Consellera que hauria de tenir el convenciment, nosaltres
almanco el tenim, que els vedats de caça són els que ajudaran
vertaderament a l’Administració i són els  que ajudaran que hi
hagi caça, els vedats de caça privats i aquelles agrupacions,
aquelles societats que també gestionen un vedat, el mal
anomenat vedat social, és a dir, molts de propietaris petits
cedeixen les seves finques a una societat de caçadors perquè
puguin constituir un vedat i gestionar-los i aquests vedats és
allà on precisament aquestes societats tenen els seus guardes
i els guardes vigilen precisament que no hi hagi furtius. Si totes
les Balears fossin reserves o vedats de caça ben segur que no
hi hauria furtius. Jo crec que és important perseguir als furtius,
però és molt millor i molt més efectiu ajudar a aquests
propietaris  particulars o ajudar a aquestes societats perquè
puguin tenir els seus vedats, d’aquestes 78 societats, que
vostè ha esmentat que hi ha a les Illes Balears, no totes elles
tenen un vedat per poder anar a caçar, vostè diu que haurien de
potenciar des de les distintes administracions i ajudar aquestes
societats perquè poguessin tenir aquests vedats.

 Miri nosaltres hi estam d’acord i ho hem potenciat des del
Partit Popular i vostè i els distints grups polítics d’aquest
Parlament poden repassar els ajuntaments gestionats pel Partit
Popular i veurà si això que dic és cert o no. No passa el mateix
a altres municipis, com per exemple i el darrer és el municipi de
Pollença, allà on el Partit Socialista de Mallorca s’ha oposat a
l’existència d’aquests mal anomenats vedats socials. Nosaltres
defensam aquesta política de caça Sr. Consellera i no és que jo
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hagi entès malament la seva explicació ni vostè tampoc s’ha
explicat malament, vostè s’ha explicat molt bé i jo l’he entesa Sr.
Consellera, vostè no ha fet cap referència a prohibició, és cert,
jo tampoc. Jo he parlat que vostè, la seva intervenció, la seva
política i es desprèn de la seva intervenció vostè té una política
proteccionista i això es desprèn de la seva intervenció.

 La seva política és diferent a la nostra, quina sort, estic
content que no sigui igual. Nosaltres defensam una política
social de la caça, vostè pareix que només volen ajudar als
vedats  socials dels particulars, dels privats, però no he vist cap
línia d’ajuda per aquestes societats que puguin tenir un vedat
social allà on anar a caçar. Ha fet referència que sí, que hi havia
polítiques de control de gavines, de moixos, del verí, jo li he
demanat quines, vostè em diu que hi ha polítiques, veurem si
vostè em pot respondre a veure quines polítiques pensa a dur
a terme en aquests temes.

Referent als conills, jo li he demanat a veure si vostè pensa
ajudar a la vacuna. El Partit Popular no ha fet res, bé que jo
sàpiga vostès  no sé si pensen fer o no, hi havia una experiència
per veure si aquestes vacunes eren efectives o no, fa poc s’ha
demostrat que sí són efectives i jo li deman és si vostè pensa
arbitrar cap línia de política per poder vacunar aquests conills,
que segons tenc entès pareix ser que fins a tres generacions
són efectives.

Llei de caça, ho va dir vostè no ho he dit jo. Vostè a la
primera compareixença que va fer en aquest Parlament, pocs
dies després  de ser nomenada consellera, va dir que faria una
nova llei de caça, no nosaltres, no em recrimini que nosaltres
hem tengut molt de temps per modificar o per fer una llei de
caça, no ens recrimini, ens va bé. La llei de caça del 70 a
nosaltres ens va bé, amb una sèrie de modificacions molt
puntuals, però en definitiva ens va bé aquesta llei de caça, per
tant, jo li deman és si vostè pensa fer una llei de caça o no la
pensa fer. Tenim problemes amb els altres socis de Govern o un
soci de Govern per poder dur vostè una llei de caça endavant?

I miri si jo he fet esment al Consell Insular de Mallorca, he
fet esment perquè el consell dur una política clarament distinta
a la política en matèria de caça que dur el Govern de les Illes
Balears, no així els altres dos consells insulars, el de Menorca
i Eivissa. Per tant, és lògic que faci referència que hi ha una
política diferent i si les competències en matèria de caça les té
el Govern balear, jo el que deman és que el Govern balear
exerciti aquestes competències, per una altra part no crec que
faci falta que Unió Mallorquina reclami les competències en
matèria de caça per al consell insular, perquè per una altra part
fa tot el que vol en matèria de caça sense la necessitat que li
siguin transferides aquestes competències.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Altres grups que vulguin intervenir?
Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el
Sr. Alorda. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

 Gràcies, Sra. Presidenta. Per acabar senzillament mantenir
aquest suport a la línia que ha apuntat la consellera, nosaltres
feim la reflexió que hi ha caçadors i podrà haver-hi caçadors
mentre hi hagi caça, un poc canviant el subjecte i el predicat,
només podrà haver-hi pescadors mentre hi hagi pesca i perquè
això sigui possible hi ha d’haver-hi una política assenyada i
una política conservadora, que a més no té cap tipus de
problema en gran mesura si és racional, perquè el bon caçador,
el caçador que nosaltres volem mantenir i pensam que és un
element que evidentment no s’ha de perseguir en absolut sinó
facilitar la seva tasca, estima el camp.

 Aquest caçador a qui nosaltres ens referim és un caçador
conservador, proteccionista, no té cap tipus de problema en
aquest sentit i per tant, comprèn, participa i contribueix a la
preservació i a la biodiversitat, en el sentit que hi ha unes
espècies que s’han de protegir, mentre que altres senzillament
i s’ha comentat i hem coincidit em sembla tots els que hem
intervengut, s’han de regular el seu creixement perquè no faci
mal a l’ecosistema. Per tant, ens sembla correcta la línia que
s’està duent i li demanaríem que continuï dins aquesta línia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En nom del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Simplement Sra. Presidenta per tancar la nostra intervenció,
també refermar que estam totalment d’acord amb la línia
exposada per la conselleria i per la Conselleria de Medi
Ambient. En aquest debat no volem esbrinar si la caça existeix
perquè hi ha caçadors, o hi ha caçadors perquè hi ha caça, jo
crec que és el tema filosòfic si hi va ser primer la gallina o l’ou,
jo crec que des de que l’home existeix en el món, des de que hi
ha altres espècies i des de que hi ha una necessitat
d’alimentació, jo crec que hi ha caça i hi ha caçadors, per tant,
no és que hi ha caça perquè hi hagi caçadors o hagi caçadors
perquè hi ha caça, jo crec que les dues coses van lligades.

Sortosament avui en dia l’alimentació de les persones no
depèn de la caça directament, o de l’exercici de la caça, per tant,
estam parlant, com he dit abans, d’un esport. Allò que està clar
és que hi ha dos models que han quedat palesos a les
intervencions. Un parteix del nucli principal, caçadors-
associacions de caçadors i a partir d’aquí s’estén tot un marc
de solucions i es veu tot el món de la caça des del punt de vista
dels caçadors i de l’associacionisme de la caça. En canvi hi ha
un altre punt de vista, que és el que defensa el nostre grup i
està dins la línia que ha fet esment la consellera, i és la caça des
del punt de vista medi ambiental, des del punt de vista dels
valors de biodiversitat, etcètera. I això és un altre punt de vista
i estic content que la consellera i el Govern estiguin dins
aquesta línia i no estiguin dins l’altre i això no vol dir que els
caçadors i les associacions de caçadors no mereixin un
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reconeixement i una atenció, però no és el més essencial del
problema de la caça.

Quant a la llei de caça, nosaltres creim que si la llei de
biodiversitat regula adequadament el tema de la caça, des del
punt de vista que nosaltres creim com ha de ser ens donarem
per satisfets, no creim que hagi d’haver-hi un excés de
legislació, si una sola llei ho regula adequadament i es satisfà
des del punt de vista de normativa tots els problemes que hi ha
entorn de la caça, creim que és una bona mesura perquè l’excés
de legislació tampoc no és bo.

Per acabar també voldríem apuntar, com tots sabem, perquè
pareix ser que els furtius, és a dir, hi ha furtius allà on no hi ha
associacions, jo crec que tots tenim clar que els furtius són
elements podrits de la mateixa poma, és a dir, tots sabem que els
furtius són elements que surten de les associacions.
Sortosament són una petita part, però que les mateixes
associacions i és cert saben moltes vegades qui són i realment
aquesta gent haurien de ser les mateixes associacions que
exerceixin un control, una força i realment sancionar des del
punt de vista de les associacions per impedir que aquesta gent
i, també des de la legislació, que ha estat trobada amb males
arts li puguin impedir renovar la llicència perquè són aquests
que realment perjudiquen diguéssim la part cinegètica i
perjudica tot allò que és la biodiversitat.

Moltes gràcies i encoratjar-la a seguir dins aquesta línia i no
la línia nuclear que els caçadors i les associacions de caça són
el més important, no és així, el més important és la caça des del
punt de vista medi ambiental i de biodiversitat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió té la paraula la
consellera Sra. Rosselló. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé
agrair als grups parlamentaris que donen suport a la línia
d’actuació de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears i només dir que crec que en aquest moment el tema
de la caça, que com he dit, afecte a un 72,5% del territori perquè
si pot actuar sobre aquest i que és una pràctica d’unes 20.000
persones, jo crec que en aquest moment una part important
d’aquestes  persones demanen també que es reguli d’una
manera ordena i mediambientalment correcte. 

Jo crec que en aquest moment una de les responsabilitats
que ha de tenir aquest Govern com he dit és posar-nos en el
nivell que pertoca a l’inici del segle XXI també en temes de
regulació i ordenació de la caça, perquè realment la conservació
del nostre entorn i la nostra fauna i flora jo diria que és un dels
elements imprescindibles no només per a les nostres Illes sinó
també el moment en què ens trobam.

Per tant, dit això i fent referència a elements més concrets.
En primer lloc el tema de la legislació, efectivament jo he de dir

que vaig dir uns dies després de la meva primera compareixença
en aquesta cambra, respecte a les polítiques de legislatura vaig
dir molt clarament la intenció que tenia la conselleria d’elaborar
una llei de caça, a causa de la llei actual que tenim que
consideram obsoleta i del 70 ençà han passat molts d’anys i ja
es fa necessari reconduir, resituar i modernitzar una llei com
aquesta. 

També és cert que pretenem elaborant una llei de
biodiversitat, que està en projecte, el que és marcar aquests
principis  generals, aquests marcs generals en els temes de
biodiversitat, entre els quals evidentment inclou el tema de la
caça, amb els seus punts que tenen en comú en temes de
biodiversitat, perquè entenem que hem d’anar construint una
legislació ambiental i creim que la llei de biodiversitat és un
marc, dins el qual com diem s’han de contemplar elements com
la caça.
 Si posteriorment s’elabora una llei de caça pròpia, evidentment
ho intentarem, però consideram que amb una aprovació o
possibilitat de dur endavant aquesta llei de biodiversitat creim
que tenim cobert un primer camí o un primer escaló d’allò que
és la legislació ambiental en temes de caça

En segon lloc dir que la Conselleria de Medi Ambient
exerceix les competències que té respecte a caça, l’activitat
cinegètica, les exerceix en tota i la seva total i absoluta
responsabilitat en tots els temes i totes les actuacions que
pertoca i dins la línia política que ja he explicat i que no tornaré
a repetir, però i els continuarà exercint fins que hi hagi una
decisió diferent a això.

En tercer lloc, respecte de les actuacions concretes que es
puguin fer sobre control de determinades espècies, com
gavines, moixos o conills, evidentment hi ha una política
concreta per a cadascuna d'aquestes espècies, n'hi ha una
concreta per a gavina, una concreta per a moixos, i una concreta
per a conills, és una campanya, tant a gavines com a moixos, a
nivell estatal, si a qualsevol moment volen saber exactament
quines són les actuacions, no tenc cap problema, però
evidentment ara no duc un desenvolupament total i absolut del
que és l'actuació en gavines i en moixos.

Respecte de la vacuna, la Federació Nacional de Caça i els
promotors ja comercialitzaran la vacuna dels conills, i no hi ha
cap problema a Menorca i a Eivissa respecte dels conills, i el
problema bàsicament es troba, en aquests moments, a Menorca.
De totes maneres, avui l'espècie cinegètica més valorada per
sobre dels conills, és la perdiu, que té un suport explícit, com he
dit, de la conselleria.

Dit això, ja per acabar la defensa dels  vedats, jo crec que ha
quedat molt clar quin és el plantejament de la conselleria, hem
dit que els vedats privats és  un tema que tenen uns beneficis
importants a nivell econòmic, les societats de caçadors
evidentment també duen a terme vedats i tenen en aquest sentit
el suport de la conselleria, ja he dit que hi havia una constant
col·laboració amb aquestes societats de caçadors i evidentment
nosaltres el que creim que s'ha de fer són vedats socials, no els
mal dits vedats socials, sinó vedats socials on realment a través
de lloguer o a través de convenis amb privats, amb propietaris
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privats evidentment, per poder fer aquests vedats socials que,
evidentment, duria endavant la Conselleria de Medi Ambient i
que precisament es varen llevar per l'anterior govern.

Creim, per tant, en aquest sentit, que estam fent una política
de control cinegètic dins el que són les polítiques actuals, i amb
un clar convenciment que precisament l'activitat de la caça és
una activitat que s'ha de controlar, una activitat que els
mateixos caçadors volen que es controli, precisament perquè hi
pugui continuar havent caça, i perquè també les persones que
no cacen puguin continuar gaudint de la natura i, per tant, que
puguem fer una ordre, una ordre correcta entre un interès, una
activitat i una altra, i jo crec que en aquest sentit feim
absolutament el que pertoca per part de la Conselleria de Medi
Ambient i a més crec que és allà on s'haurien d'apuntar tots els
grups parlamentaris, perquè crec que redundaria en benefici de
tota la població de les nostres illes.

No tenc res més a dir. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Una vegada acabades aquestes
intervencions i sense més assumptes a tractar, agraïm la
presència i la compareixença, per tant, de la consellera Sra
Rosselló, així com també del director general de Biodiversitat,
Sr. Gómez, també la presència dels diputats i diputades
d'aquesta comissió, i s'aixeca la sessió. Moltes de gràcies.
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