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EL SR. PRESIDENT: Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió



154 ECONOMIA / Núm. 13 / 10 de febrer del 2005 

 

d’avui i, en primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Sí, president, Miquel Munar substitueix Jaume Tadeo.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sr. President, Assumpta Vinent substitueix Maria Binimelis.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna més?

Compareixença RGE núm. 8805/04, solAlicitada per una

cinquena part dels diputats membres de la Comissió

d'Economia, pertanyents al Grup Parlamentari Socialista,

de la Consellera d'Agricultura i Pesca, per tal d'informar

sobre l'ús d'antibiòtics tòxics per a l'engreixament

d'animals de consum humà.

Passam idò al primer i únic punt de l’ordre del dia d’avui,

relatiu a l’escrit amb registre d’entrada 8805/04, presentat per

cinc diputats membres de la Comissió d’Economia, adscrits al

Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual solAliciten la

compareixença de la Consellera d’Agricultura i Pesca, per tal

d’informar sobre l’ús d’antibiòtics tòxics per a l’engreixament

d’animals de consum humà.

Assisteix l’Hble. Consellera d’Agricultura i Pesca, la Sra.

Margalida Moner i Tugores, acompanyada de l’IlAlm. Sr.

Gaspar Oliver, director general d’Agricultura; del Sr. Antoni

García Roca, director gerent de l’IBABSA; de l’IlAlm. Sr.

Antoni Pallicer, director general de Salut Públic; del Sr. Jesús

Martínez, cap del Servei de Seguretat Alimentària; de la Sra.

María José Portau, cap del Servei de Ramaderia; de l’IlAlm. Sr.

Joan Morell Marquès, director general de Desenvolupament

Rural, i del Sr. Josep Lluís Fernández, cap del Gabinet de la

Conselleria d’Agricultura.

Té la paraula la consellera d’Agricultura, Sra. Margalida

Moner.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President, senyors, senyores diputats. Me

present davant aquesta comissió amb la intenció d’explicar-vos,

com no pot ser d’una altra manera, les actuacions que s’han dut

a terme des del Govern després de la detecció de la possible

existència de cloranfenicol a nou explotacions ramaderes de

Mallorca. I venc aquí amb la millor intenció, amb ànim de

respondre totes les qüestions que vostès me vulguin plantejar,

encara que sigui la segona vegada amb menys de 24 hores que

el Govern es presenta davant els membres del Parlament per

donar explicacions d’aquest tema.

Per començar m’agradaria reafirmar cadascuna de les

paraules que va dir ahir la consellera de Salut, Aina Castillo; en

aquesta mateixa sala i davant molts de vostès, i les ratific

perquè en aquesta qüestió no es pot parlar d’actuacions de dues

conselleries, sinó d’actuacions d’un govern. Totes les passes

que s’han donat han estat coordinades, per suposat, amb els

tècnics, a més de l’assistència de tècnics de Medi Ambient i de

la Delegació del Govern.

Abans d’anomenar-vos les actuacions realitzades per aquest

executiu, m’agradaria més deixar clars una sèrie de punts que

consider de vital importància. Primer, el risc zero en

alimentació, senyors, no existeix, cap expert pot garantir i molt

menys jo. Totes les actuacions que s’han duit a terme han

vengut dictades per l’opinió dels experts en el tema; els tècnics

i el protocol del Pla nacional d’investigació de residus, el

PNIR, que s’ha seguit escrupolosament. Els experts als quals

em referesc, per si interessa, són el Doctor Andreu Palou, entre

d’altres coses vicepresident de l’Autoritat Europea de Seguretat

Alimentària; el Doctor Fernando Baquero, cap de

Microbiologia de l’Hospital Ramon i Cajal, i de la Sra. Maria

Neira, presidenta de l’Agència Espanyola de Seguretat

Alimentària.

També m’agradaria reafirmar davant aquesta comissió el

meu compromís i el meu suport envers del sector ramader, estic

al seu costat. Ara bé, sempre he defensat que don suport sense

fissures als ramaders que actuïn sota la legalitat vigent, com no

pot ser d’altra manera; no defens ni defensaré mai aquells que

utilitzin pràctiques fraudulentes, si qualcú ho ha fet aquest que

ho ha fet malament ho ha de pagar, però no amb això hem de

dimonitzar la resta o el conjunt dels ramaders, i devora aquests

ramaders, que són la immensa majoria, tots, i si no, quasi quasi

tots, fan bé o duen bé les seves pràctiques endavant.

En cap moment he ocultat informació i molt menys mentit

a l’opinió pública, la transparència ha estat exquisida. La

consellera de Salut ja va enumerar ahir les nombroses reunions,

notes de premsa, informació i la informació penjada a la pàgina

web que desmunten la teoria d’ocultació de dades. I per part

d’Agricultura hem convocat, en dues ocasions, els consells

agraris: primer, el Consell Agrari Insular, i després, el Consell

Agrari Interinsular, per, com no pot ser d’altra manera i en el

fòrum que pertoca, donar tota la informació al sector, així com

mantenir nombroses reunions amb diferents organitzacions

professionals.

L’experiència que hem adquirit amb aquesta situació ens

permetrà adoptar mesures necessàries per millorar el sistema de

control per garantir la salubritat dels productes d’origen animal

i, en tot cas, procedir a la celeritat necessària per evitar

perjudicis als ramaders. No obstant, m’agradaria remarcar que

aquests sistemes de control fins ara han vengut marcats pels

protocols d’actuació prevists. S’està fent feina en la revisió del

protocol de presa de mostres, per agilitar la recepció dels

resultats de les anàlisis, perquè en un màxim de cinc dies

tenguem els resultat de les analítiques.

I després, dir que l’alarma social, si és que se n’ha creat,

que crec que és un poc discutible, no l’ha creada ni aquesta

conselleria ni la Conselleria de Salut ni, en cap cas, el Govern.

I dit això i per demostrar que no hi ha hagut passivitat, vaig a

relatar d’una manera detallada les actuacions d’aquest govern

en aquest cas.

Dia 24 de novembre del 2004, se’ns varen comunicar, per

part del Servei Tècnic de Seguretat Alimentària de la
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Conselleria de Salut i Consum, tres casos positius amb mostra

inicial per presència de cloranfenicol en carn de gallina

ponedora, pollastres d’engreix i porquí. Aquestes mostres

havien estat recollides d’acord amb el cronograma previst en el

Pla nacional d’investigació de residus, el PNIR per a l’any

2004, a l’escorxador.

Dia 25 de novembre, els tècnics del Servei de Ramaderia,

d’acord amb la comunicació rebuda per part de Salut, estudià

les actuacions a dur a terme a les explotacions ramaderes en

base al protocol de les actuacions previstes en el PNIR.

Dia 26, d’acord amb el previst amb els veterinaris d’aquesta

conselleria, es procedeix a la immobilització cautelar de tres

explotacions afectades. I es procedeix a la recollida de 28

mostres de múscul de pollastre d’engreix; 16 de múscul de

gallina ponedora, d’animals prèviament sacrificats a la pròpia

explotació i 11 mostres d’ous, a més de 2 mostres d’aigua i 4

mostres de pinsos. A les explotacions de porquí es recolliren un

total de 13 mostres de pinsos i matèria primeres per a la seva

confecció que en el moment de la inspecció eren a la mateixa

granja. Al mateix temps, s’identifiquen 16 animals de distintes

edats perquè siguin sacrificats a l’escorxador i es recullin d’ells

mostres de músculs per a la seva posterior analítica.

Dia 29 i dia 30 de novembre, els serveis tècnics de

Ramaderia realitzen un estudi epidemiològic detallat per

determinar quin factor pot ser el causant de l’aparició de restes

de cloranfenicol en els músculs. A l’espera dels resultats del

laboratori de les mostres obtingudes, s’estima convenient

procedir a realitzar una investigació de l’alimentació

subministrada a aquestes explotacions fins a la data. D’acord

amb la informació de què es disposa, es procedirà a analitzar

els pinsos amb els quals varen ser alimentats aquests animals

positius.

Dia 1 de desembre, es procedeix a identificar i a localitzar

els pinsos segons el tipus de lot de fabricació que es correspon

amb els que han estat alimentats aquests animals. Es recullen,

per tant, 9 mostres testimonis de pinsos dipositats a Piensoteca

per a les seves anàlisis.

Dia 3, dia 4 i dia 10 de desembre es realitzen noves

recollides de mostres de múscul a les explotacions de gallines

ponedores, per un total de 356 mostres. El mateix dia 10 de

desembre, com a continuació de les actuacions duites a termes

dia 1 de desembre, tècnics de Salut i d’Agricultura es personen

a una fàbrica de pinsos a fi de continuar la investigació

epidemiològica, per detectar, d’acord amb els processos

d’elaboració dels pinsos, una correlació en matèries primeres.

Es recapta informació exhaustiva sobre la investigació de

matèries primeres, la procedència, l’origen, dates de recepció,

elaboració, etcètera.

Dia 11, de la granja de porquí immobilitzada i atenent que

aquests animals havien rebut una alimentació completament

distinta i sense cap relació amb la de l’animal de la mostra

positiva, es va procedir al marcat de 42 porcelles per al seu

posterior trasllat a l’escorxador. Aquests animals varen ser

sotmesos a la presa de mostres de músculs per a la seva

posterior anàlisi i s’immobilitzaren les canals a l’espera dels

resultats.

Dia 13, els serveis tècnics de Ramaderia procedeixen a

aixeca la immobilització de l’explotació de pollastres

d’engreix, ja que els resultats de les mostres de pinso, aigua i

múscul han donat tots uns resultats negatius. Aquestes mostres

havien estat recollides dia 26 de novembre.

Dia 15 de desembre, com a continuació de les actuacions

practicades, tècnics d’Agricultura procedeixen a visitar

novament la fàbrica de pinso i requereixen nova informació

sobre la composició, producció i possible existència d’una sèrie

de lots de pinso, d’acord amb les investigacions

epidemiològiques i de traçabilitat efectuades. Es procedeix a la

recollida de mostres de soja procedents de Sud-Amèrica.

Dia 16 de desembre es rep comunicació de resultats

negatius a l’escorxador de les mostres de músculs preses a les

porcelles a l’escorxador, dia 11 del 12 del 2004. Per la qual

cosa es procedeix a la desimmobilització de les canals

d’aquests animals i permetre als ramaders la seva

comercialització de la resta de les porcelles de la mateixa franja

d’edat de les quals es prengueren mostres i que aquests, a més

dels resultats negatius de les anàlisis, no han consumit els

mateixos pinsos que els porcs d’engreix.

Dia 17 de desembre, de les 16 mostres de músculs de

gallina recollits el 26 de novembre, es confirma que dues

d’aquestes han donat positiu a la presència de cloranfenicol. A

la vegada, de les 16 mostres de porcs d’engreix, recollides a

l’escorxador dels animals identificats dia 26 de novembre, es

confirma la positivitat d’una d’aquestes i es mantenen per tant

immobilitzades les dues explotacions en el cas del porquí i tan

sols els porcs d’engreix.

Al mateix temps, per part de Salut se’ns informa que una

mostra aleatòria de carn d’oví, presa a l’escorxador dia 11

d’octubre, dóna no conforme a l’screening a la presència de

cloranfenicol, confirmat posteriorment pel CNA, dia 23 de

desembre.

Dia 18 de desembre, entenent que la presència de cinc

mostres inicials en presència de cloranfenicol confirmades pel

CNA i l’screening positiu d’una sisena mostra, pendent de

confirmació, es convoca una reunió a la Conselleria de Salut

amb els responsables i tècnics de les dues conselleries per tal

d’avaluar i analitzar la situació davant el fet de detectar aquest

número de mostres positives sense poder, fins a la data,

determinar l’origen de la mateixa.

Dia 20 de desembre, Salut Pública du mostres en mà a

Majadahonda per confirmar els resultats de 6 explotacions.

Aquest mateix dia es reuniren els tècnics per avaluar els

resultats i les informacions de què es disposava en aquest

mateix moment.

Els dies 21 i 22 de desembre es prossegueixen les diferents

reunions entre els tècnics per avaluar resultats i continuar

investigacions, d’acord amb les informacions de traçabilitat

dels pinsos de què es disposa i el confirmar que part de les

matèries primeres presumptament implicades podrien haver-se

distribuït a altres fàbriques de pinso, es procedeix a investigar

els processos d’elaboració i es tornen prendre 29 mostres de

matèria primera i pinsos elaborats per una altra fàbrica.
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Dia 23 de desembre, com a continuació de les

investigacions dels pinsos, es procedí al precinte de mostres de

pinso a una empresa subministradora. Aquest dia arriba la

confirmació del CNA de la positivitat de 4 mostres no

conformes, tres de pollastres i una d’oví; per tant es va procedir

a la immobilització cautelar de 4 explotacions. Aquest dia, i

davant el número de positius confirmats, els tècnics de Salut i

d’Agricultura entenen, a més de les actuacions ordinàries

previstes en el protocol del PNIR, creuen que han d’agafar unes

mesures excepcionals davant aquest número de positius.

Aquestes mesures excepcionals seran un increment en el

control de laboratoris; immobilitzar les granges abans de les

anàlisis no conformes i l’espera de la confirmació pel laboratori

de referència; immobilització en escorxador de les partides de

què es prenguin mostres i creació d’una comissió de seguiment

específica, integrada per representants de Salut, Agricultura,

Medi Ambient, Delegació del Govern i de la comunitat

científica. Aquest mateix dia, davant aquests fets, es va

convocar una roda de premsa del Govern per explicar a

l’opinió pública les actuacions duites a terme i de les mesures

adoptades.

Dia 24 de desembre es reuneix la comissió per valorar la

situació i plantejar les mesures a adoptar. Es prenen mostres

d'una partida de xots i de porcs a l’escorxador i es mantenen

immobilitzats fins a l’obtenció dels resultats. Les mostres de

xot donen negatiu i s’alliberen al llarg de l’horabaixa i les de

porc queden immobilitzades a l’espera dels resultats. I dia 26

de desembre es repeteixen les anàlisis de laboratori i apareix

una mostra com a sospitosa i es procedeix a immobilitzar

l’explotació, a l’espera de la confirmació pel CNA.

Durant els dies 27, 28 i 29 de desembre i d’acord amb els

acords de la comissió, es realitzen a diversos escorxadors de les

illes 60 mostres diferents d’espècies. Les mostres preses a un

escorxador han suposat la immobilització cautelar de les carns

fins a conèixer el resultat. Totes aquestes mostres varen donar

un resultat negatiu.

Dia 29 de desembre, a la reunió de la comissió es plantejà

el problema d’immobilitzar canals a l’escorxador i, amb la

finalitat d’evitar trastorns al sector, s’acorda que per al sector

porcí realitzar el mostreig previ dels animals a la granja i seran

aquests, una vegada sacrificats, als qual es prendran mostres i

s’immobilitzaran. Si el resultat és negatiu, es consideraran

preses les mostres al total dels animals de la mateixa edat a

l’explotació. Els tècnics de Salut i d’Agricultura establiran el

calendari de mostrejos a efectuar en funció de la grandària de

les explotacions i del nombre d’animals a les mateixes.

S’acorda de mantenir, a través de la pàgina web del Govern,

tota la informació de què es disposi fins al moment.

Dia 30 de desembre, a les deu, es va tornar reunir la

comissió, a la qual hi va acudir la Sra. Maria Neira, presidenta

de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària,

acompanyada del Delegat del Govern, allà on se la va informar

de tots els fets i actuacions duites a terme. En aquest mateix es

va reunir el Consell Agrari Insular de Mallorca per explicar la

situació i les mesures adoptades en aplicació dels acords de la

comissió, amb la finalitat d’evitar trastorns d’immobilitzar

animals a l’escorxador i no a la granja.

Dia 31 de desembre, dia 2 de gener, dia 3 de gener, es

procedeix al marcat dels animals als quals s'han de prendre

mostres de 31 explotacions de porquí. Aquests animals varen

ser sacrificats els dies 2, 3 i 4 i 5 als diversos escorxadors i es

varen recollir mostres de tots amb un resultat negatiu.

Dia 3 de gener, la comissió tècnica a la Conselleria de Salut

es va tornar reunir per decidir el mostreig dels pròxims dies.

Dia 4 de gener a la reunió de la comissió tècnica es decideix

aixecar la immobilització cautelar de dues explotacions

ramaderes i que els darrers mostrejos enviats al laboratori de

Madrid han donat resultats negatius de presència de

cloranfenicol. Dites explotacions havien estat immobilitzades,

una dia 23 de desembre i l’altra dia 24.

En aquests moments eren 8 explotacions immobilitzades: 2

de pollastres, 1 de porcelles i aquestes tornaren a la seva

activitat; 4 varen seguir immobilitzades de forma cautelar en la

seva totalitat, 2 de pollastres, 1 de porcelles i una altra d’oví, i

una de gallines ponedores que es troba immobilitzada

parcialment.

Dia 5 de gener, la reunió a la Conselleria de Salut, amb la

comissió tècnica, es decideix immobilitzar la granja que havia

incomplert uns acords presos per al mostreig de sacrifici

coordinat, que això després va ser un malentès i no va passar

més problema ni cap problema més.

Dia 7 de gener es reuní una altra vegada la Conselleria de

Salut, la comissió de seguiment, i se solAlicita que el

SEPRONA s’incorpori físicament per a millor colAlaboració per

poder resoldre les qüestions plantejades.

Dia 10 de gener, reunió a la Conselleria de Salut de la

comissió, allà on es donen explicacions de programació per als

següents dies. Els dies 10, 11, 13 i 14 es procedeix a la

recollida de 118 mostres de diferents espècies en explotacions

i escorxadors de Mallorca, Menorca i Eivissa.

La situació en aquests moments era la següent: d’una granja

de 5 naus en tenim dues d’alliberades i tres d’immobilitzades

pendents de resultat; una altra granja immobilitzada

parcialment de porcelles, alliberada. Una altra granja segueix

immobilitzada, pendent del mostreig del mateix dia 10 de les

porcelles i pendent d’analitzar els xots. També està pendent un

mostreig de gallines de la mateixa granja. Una altra granja

també immobilitzada pendent de resultats de la mostra de

pollastres de 40 dies. I finalment, una altra granja

immobilitzada que en aquests moments estava buida, sotmesa

a vigilància.

El servei de Ramaderia informa que s’ha procedit a

investigar els pinsos consumits a 6 granges, des del 24 d’agost

al 21 de desembre; en total els lots subministrats a aquestes

explotacions és de 165 i els quilos consumits són 2.370.294

quilos. Es procedeix també a identificar els lots consumits a

una de les explotacions, investigant la correlació de dates de

proveïment en el tipus de pinso i número de lot. Es procedeix

també a investigar la traçabilitat dels diversos lots, establint-se

dos grans grups: el de consumits fins a finals de setembre i la

resta. S’intentarà amb aquest estudi determinar quins

ingredients i la seva procedència han entrat a formar part de
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l’alimentació dels animals de les granges de les quals s’ha

detectat qualque animal positiu.

Dia 13 de gener, reunida a la Conseller de Sanitat la

comissió i s’analitza la situació, ja que s’han rebut nous

resultats, per la qual cosa queda de la següent manera:

l’explotació que tenia immobilitzats 21 porcs, el resultat ha

estat negatiu, per això s’aixeca la immobilització, però sempre

sotmeses a mesures de vigilància, pel que segueixen quedant

immobilitzades quatre explotacions pendents de resultats.

Dia 17 de gener, el director general de Salut Pública,

acompanyat del director general de Desenvolupament Rural,

junt amb tècnics de les dues conselleries i de la Delegació del

Govern, es traslladen a Madrid per mantenir una reunió amb els

responsables de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària,

allà on s’exposen els motius de la reunió i fan un resum dels

fets que motivaren les actuacions duites a terme i els resultats

obtinguts. Es plantegen distintes hipòtesis: que podrien aplicar

la presència de l’antibiòtic a la carn, des del tractament dels

animals amb la substància prohibida, fins a la contaminació

dels pinsos o d’algun dels seus ingredients. S’admet que

qualque causa, tant una com l’altra poden ser possibles.

El Centre Nacional d’Alimentació, el CNA, està

completament confús amb l’aparició de positivitat de la mostra

inicial i l’obtenció de resultats negatius és contradictori (...), no

troben raó per a aquest fet.

Per part de la Direcció General de Salut Pública se solAlicita

a AESA la colAlaboració per tenir més informació quant a la

recerca de cloranfenicol, de manera especial en dosis tan

petites. AESA està disposada a enviar-nos tot el que necessitem

referent a aquest problema; també se solAlicita informació sobre

l’aparició de cloranfenicol a altres comunitats autònomes que

puguin tenir una relació directa o indirecta amb la nostra

comunitat autònoma. Es planteja per part dels assistents la

necessitat d’adaptar el PNIR a la realitat amb una major

coordinació entre la presa de mostres i l’obtenció de resultats.

Per part dels representants d’AESA s’incidí que el PNIR

estava creat com a un pla per dissuadir no per prevenir, però

que ells donaran tot tipus de colAlaboració per aclarir la

problemàtica del cloranfenicol.

Dia 18 de gener es tornà reunir la comissió de Salut i es

passa a revisar els resultats obtinguts dels distints mostrejos i

s’informa de la reunió mantinguda a Madrid.

Dia 25 de gener es tornà reunir a la Conselleria de Salut la

comissió on s’informa que s’està fent feina sobre el pla de

seguiment d’explotacions positius o relacionats amb ells. Es té

un esborrany per part del mostreig del 2005, on es parla d’unes

800 mostres, a més del pla normal.

Per part del cap del servei de Seguretat Alimentària

s’informa que de la informació solAlicitada a les comunitats

autònomes damunt l’aplicació del PNIR, dins el seu àmbit, que

per exemple a Navarra hi ha 114 mostres preses, 47 són

negatives i falten 67 mostres que no han estat analitzades i

pertanyien al període de juliol a desembre. Amb això no vull

dir res, només vull dir que acomplim també el PNIR totes

aquestes comunitats.

Dia 26 de gener es procedeix a recollir mostres de les cinc

explotacions de pollastres, d’acord amb el programa establert.

Dia 28 de gener, comunicació per part de la Direcció

General de Salut Públic que de les mostres recollides dia 26 de

gener n’hi ha tres de no conformes de dues explotacions a les

quals es prengueren mostres. D’acord amb el protocol

d’actuació es procedí aquest mateix horabaixa a la

immobilització de les dues granges afectades i a recollir 15

mostres de múscul, 6 mostres d’aigua, 6 mostres de pinso,

recollides als menjadors. Durant l’horabaixa va tenir lloc la

reunió a la Conselleria de Salut, després de les analítiques

realitzades a distintes granges es trobaren tres casos sospitosos

de cloranfenicol a dues explotacions; són pollastres joves,

menors de 30 dies, la qual cosa significa que per la seva edat

encara no han passat a escorxador, és a dir, a consum humà. Es

va acordar que després de les visites a les dues granges, els

tècnics d’Agricultura i de Sanitat, acompanyats pel SEPRONA,

continuaran les actuacions a la fàbrica de pinsos, aclarint els

aliments consumits per aquests animals, i realitzaran un estudi

de traçabilitat dels mateixos per determinar quin tipus de

pinsos, lots, matèries primeres i ingredients poguessin estar

implicats. Es recolliren un total de 10 mostres de pinso, 7

correctors vitamínics minerals i 4 mostres més de diversos

components de pinsos.

Dia 31 de gener s’entregaren per personal propi del Govern

les tres mostres no conformes al CNA, i a un laboratori privat

les mostres recollides a les explotacions. Aquest mateix dia es

varen remetre a Madrid les 31 mostres recollides a la fàbrica.

Al mateix temps es procedeix per personal de la Conselleria

d’Agricultura a la immobilització i al precintat de la Piensoteca

implicada en els lots consumits per si fos necessari realitzar-hi

anàlisis. Es requereix al responsable de l’establiment que

faciliti els orígens i la procedència de totes les matèries

primeres i dels ingredients dels lots implicats. Es procedeix a

la presa de mostres oficial de matèria primera que no va poder

ser recollida dia 28. 

Dia 3 de febrer es va convocar el Consell Agrari

Interinsular per donar compte, a més d’altres coses, però un

dels punts importants era aquest, donar compte de tota aquesta

trajectòria d’intervencions que s’ha fet al llarg d’aquestes

setmanes. Dia 4 de febrer es va rebre confirmació del CNA de

les mostres no conformes recollides dia 28 de gener, i es

reuneix la comissió a la Conselleria de Salut el mateix

horabaixa per avaluar la nova situació. Es decideix repetir el

mostreig a aquelles explotacions de producció de pollastres que

varen ser analitzades durant el mes de desembre, totes aquelles

que hi hagin incorporat animals i que en aquesta data no varen

tenir l’edat adequada de mostreig segons el protocol. Per tant

no sortirà a consum cap animal procedent de granges a les

quals prèviament no se'ls hagin pres mostres, d’acord amb el

protocol. Així, durant els dies 4, 7, 8 i 9 de febrer s’han pres

mostres a 12 explotacions de pollastres i s’ha recollit un total

de 210 mostres; d’aquestes a data d’avui tenim els resultats

negatius de 70 mostres de 5 explotacions. Aquest mateix dia,

i com a continuació de les actuacions de dia 31 de gener, es

procedeix a recollir 39 mostres a la fàbrica de pinsos de
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matèries primeres implicades en l’elaboració de pinsos

consumits en aquestes explotacions; s’envien posteriorment al

laboratori per a les seves anàlisis. A data d’avui no disposam

encara dels resultats de la investigació de laboratori d’aquestes

mostres.

Dia 8 de febrer es reunió a la Conselleria de Salut la

comissió de seguiment i se’ns informa per part d’AESA que

permetrà, amb la finalitat d’agilitar el temps de confirmació de

resultats, realitzar amb un sol acte i en el CNA la confirmació

d’un no conforme inicial juntament amb les anàlisis de (...) i

contradictori, per la qual cosa en un termini no superior a cinc

dies disposarem de tota la informació de laboratori de les

mostres oficials. S’informa la comissió del cronograma dels

mostrejos programats, planificats pels tècnics d’Agricultura

amb la finalitat de garantir el complet mostreig de tots els

animals, en aquests cas pollastres, destinats al consum i

procedents de granges integrades en el grup.

Tots aquests fets crec que serveixen per demostrar que el

Govern ha actuat adequadament. No és cert que hi hagi hagut

passivitat per la nostra part, i en tot moment, des de Salut i

Agricultura, s’han aplicat els criteris exclusivament tècnics, i el

nostre objectiu no és altre que complir i fer complir la

normativa. En el cas que se’m demostri la intencionalitat de

l’addició serem implacables amb els responsables. En aquesta

labor d’investigació estan colAlaborant els tècnics de les dues

conselleries, l’Administració de l’Estat i el SEPRONA, i a data

d’avui no podem concloure encara quina ha estat la causa de

l’aparició del cloranfenicol. Continuarem investigant per

diagnosticar la causa i, el més important de tot, perquè això no

torni succeir. Per això s’ha creat la comissió de seguiment del

PNIR, que haurà de millorar la coordinació entre la recollida de

mostres i el seu processat, els percentatges de control, establir

un protocol d’actuació immediata davant la detecció d’alguna

sospita d’ús d’una substància prohibida. Des de la Conselleria

d’Agricultura estam devora els productors i els ramaders

sempre que aquests compleixin la normativa. Si no la

compleixen seran perseguits i castigats.

I en darrer cas no vull acabar aquesta intervenció primera

meva sense donar les gràcies i destacar el treball i la dedicació

dels tècnics tant d’una conselleria com de l’altra perquè aquest

tema es pogués aclarir el més aviat possible. Per tant vull agrair

la voluntat de tots els tècnics de les dues conselleries i dels

membres que formen part per part de Delegació del Govern,

que cada vegada que se’ls ha cridat i de motu proprio idò han

estat disposats a donar-nos la informació i a donar-nos els

resultats que han tengut en el seu moment.

Moltes gràcies a tots ells.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la

sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups

parlamentaris puguin preparar la formulació de les preguntes o

observacions, per la qual cosa aquesta presidència demana als

portaveus si podem continuar o suspenem.

Podem continuar. Per tal de formular preguntes o

observacions tot seguit procedeix la intervenció dels grups

parlamentaris. Aquesta presidència recorda a la consellera que

pot contestar globalment totes les preguntes o observacions, o

bé contestar individualment a cada un, després de la intervenció

de cada portaveu.

Intervé en primer lloc el Grup Parlamentari Socialista per

ser l’autor de la iniciativa. Té la paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Volem agrair, com no podia ser

d’una altra manera, la presència de la Sra. Consellera

d’Agricultura, com molt bé ha dit, i recull les seves paraules,

amb la millor de les intencions per donar tota la informació,

això sí, a pesar que ho ha fet a petició del Grup Parlamentari

Socialista, però en qualsevol cas agraïm la seva presència. I ens

preocupa que a pesar de les bones intencions i de la bona

voluntat s’hagi aconseguit l’objectiu que jo crec que a tots ens

agradaria aconseguir, que és que s’aclarís definitivament aquest

tema i que es pogués donar la tranquilAlitat als ciutadans, en

definitiva tant al sector de l’agricultura, que és el que avui hem

de tenir més present, o el de la ramaderia, com al dels

consumidors.

Ha dit la Sra. Consellera que li preocupa que es generi una

alarma social entorn d’aquest tema i ha semblat que mirava cap

a una altra banda, quan parlava de l’alarma social. Miri, jo li

diré què és el que genera en aquest tema alarma social. En

aquest tema generen alarma social titulars de premsa com els

que han aparegut des que van aparèixer les primeres mostres

positives, i n’hi faré un petit resum: “El Gobierno sólo informó

cuando se desveló su ocultación”; o com “los consumidores

acusan al Govern de mentir en la crisis del cloranfenicol”, 24

del 12 del 2004. Altres titulars com: “El Govern cierra 4

granjas más por utilizar antibióticos prohibidos”; o

“inmovilizan otra granja en Mallorca al detectar la posible

presencia de cloranfenicol”; o altres titulars de premsa com

“inmovilizadas otras 4 granjas por la presencia de

cloranfenicol”; “El Govern cierra otras 3 granjas de pollos por

usar cloranfenicol, pero insiste en que no hay peligro”. “Los

técnicos afirman que los análisis detectarán más casos de

cloranfenicol”, 29 de desembre del 2004. “Estaràs critica al

SEPRONA por no informar de su denuncia al fiscal en una

comisión donde no estaba”, i conclou la informació: “Al

margen de la disputa política no se aportó un solo dato que

despeje la incógnita del origen del cloranfenicol”. I per acabar,

dissabte 29 de gener, fa una setmana: “Inmovilizadas

cautelarmente otras 2 granjas de pollos por sospecha de

cloranfenicol”.

Jo crec que aquests titulars de premsa primer hauríem de

preguntar si és cert o si és una invenció dels mitjans de

comunicació, perquè si és una invenció dels mitjans de

comunicació ja tenim qui és el responsable que es creï alarma

socials: els mitjans de comunicació que s’inventen notícies.

Ara, si aquestes informacions són certes i a més la font és el

Govern, com sembla en la majoria d’elles, jo crec que l’alarma

social està aquí, en el fet que aquestes alçades -el darrer titular

és de fa una setmana- és que encara apareixen nous casos i no

tenim resultats sobre l’origen ni el problema que tenim

plantejat a les Illes Balears. 
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Vull fer, primer que res, com no pot ser d’una altra manera,

un reconeixement als tècnics que han participat i treballat, i

s’han desvetllat, que a mi em consta, amb la seva dedicació, en

tota aquesta crisi alimentària; no només als externs que ha citat

la Sra. Consellera, sinó també com ha dit al final als tècnics de

les conselleries implicades el meu reconeixement a la seva

dedicació i solvència tècnica. 

Ara bé, aquest no és el problema; el problema és que tenim

uns fets damunt la taula i que els resumiré, però que són: el

setembre del 2004 es fa una presa de mostres, de les quals es

tenen les primeres anàlisis positives a finals o avançat el

novembre, el mes de novembre del 2004; la confirmació

d’aquests positius el 24 de novembre. Primera pregunta: què ha

passat amb aquesta carn sobre la qual es van prendre les

mostres el mes de setembre fins que es va tenir la confirmació

dels positius el 24 de novembre? No sabem què deu haver

passat, però ha passat temps suficient perquè hagi anat al

consum. O sigui, quatre mesos després d’haver-se pres les

mostres, o poc més de dos mesos, dos mesos i mig, de tenir els

primers resultats positius, estam igual; estam igual, no,

apareixen nous casos com el de la setmana passada i no tenim

resposta, no tenim explicació, en aquest moment no podem

donar garanties i tranquilAlitat als consumidors.

Clar, aquests són els fets, que he resumit, evidentment. Ara,

encara és molt més preocupant si miram la successió dels fets

i la gestió del Govern entorn a la successió d’aquests fets;

encara és molt més preocupant i encara es genera aquí,

efectivament, una vertadera o major alarma social. Hem vist de

tot: hem vist intents de tot tipus però sempre donant pals de

cec. Primer vam assistir a un intent d’ocultació; si no ho arriba

a denunciar un mitjà de comunicació potser encara avui no ho

sabríem, quan precisament les noves estratègies entorn a la

seguretat alimentària van per plantejaments que passen per

gestió integrada, avaluació de riscos i comunicació i informació

contínua i adequada als usuaris. Per tant un primer intent

d’ocultar-ho no va tenir èxit perquè un mitjà de comunicació ho

va denunciar.

Segon, mirar cap a una altra banda i repartir culpes; en això

el Govern de les Illes Balears ha demostrat ser un gran

especialista; en aquells moments que si podia ser un blat

important d’Ucraïna, una soja de Brasil... En resum, aquesta

hipòtesi de treball feia que es miràs cap a altres responsables

polítics que era en aquest cas la Delegació del Govern, que és

qui té la responsabilitat de controlar les entrades dels materials.

En qualsevol cas no es pot oblidar la responsabilitat que té el

Govern de les Illes Balears en l’alimentació d’animals a les

nostres illes. Tampoc no va tenir èxit aquesta altra via

d’intentar desviar l’atenció.

Tercer, passada de la Sra. Vicepresidenta, per a aquesta

crisi, amb aquesta habilitat que la caracteritza de fer caces de

bruixes, per desviar l’atenció, i arriba fins i tot a qüestionar la

Guàrdia Civil i el SEPRONA, qüestionar la seva

independència, la seva capacitat demostrada amb l’experiència,

i la seva vocació de servei. Arriba a acusar el delegat del

Govern d’haver ocultat un informe del SEPRONA que la

vicepresidenta hauria d’haver sabut en aquell moment que el

SEPRONA no es deu a ningú, no respon davant ningú més que

davant la Fiscalia i l’autoritat judicial. Evidentment tampoc no

va tenir èxit aquesta altra via de distracció del problema.

En qualsevol cas, allò greu d’aquesta successió de fets és

que hi ha hagut intents de tot tipus però avui continuam sense

tenir resposta i sense assumir responsabilitats. 

I com a conclusió, a veure, vostè és la consellera

d’Agricultura, i com a consellera d’Agricultura vostè té una

sèrie de responsabilitat ineludibles que hauria d’afrontar;

almanco li hem d’exigir més resultats en aquestes

responsabilitats, que creim que com a mínim són tres. Primer,

vostè té la responsabilitat de garantir dins de les seves

possibilitats la qualitat dels aliments que es produeixen a les

Illes Balears, que els aliments produïts a les Illes Balears són

aliments sans, i especialment des de l’1 de gener, que ha entrat

en vigor el sistema de traçabilitat en la producció dels aliments,

la Conselleria d’Agricultura és la que té la responsabilitat de

garantir que els aliments que es produeixen a les Illes Balears

són sans i de qualitat. 

Dos: té la responsabilitat de depurar i d’eliminar sospites,

té la responsabilitat de depurar responsabilitats i de depurar

sospites que ara, avui per avui, estan damunt tot el sector. Aquí

si s’ha produït un delicte hi ha d’haver un responsable, i quatre

mesos després de la suposada comissió del delicte no tenim cap

indici, pràcticament, almanco vostè no ho ha dit ni ho ha

insinuat, de qui són els responsables, amb la qual cosa la

responsabilitat es reparteix sobre tot el sector, i evidentment no

és així ni ho podem per un moment posar en dubte, que el

sector ramader de les nostres illes actua d’una manera

fraudulenta i fent delictes. Una altra cosa és que sí que tots els

indicis que tenim damunt la taula és que s’ha produït un delicte

i per tant, si s’ha produït un delicte, hem de depurar

responsabilitats i saber qui és aquest responsable, i eliminar la

sospita que hi pugui haver damunt tot el sector. I com ha dit

vostè no hem de dimonitzar el sector. Evidentment, però per

això hem de depurar responsabilitats, i és vostè qui té la

responsabilitat de fer-ho, i en aquests moments no ens ha

tranquilAlitzat perquè no ens ha aportat cap informació que

puguem dir que ja està resolt o que estam en una hipòtesi de

treball que donarà resultat.

I, tercer, té l’obligació de donar suport al sector en uns

moments difícils que està passant. Mentre no es depurin

responsabilitats, com dèiem, tot el sector està en qüestió i per

tant és necessari no només, com dèiem, i urgent depurar

responsabilitats, sinó mentrestant donar suport al sector. No

l’hem vist sortir a tranquilAlitzar els consumidors donant un

mínim de garanties necessàries que el producte, la carn

produïda a Mallorca o a les Illes Balears està garantida per al

consum i que per tant es pot consumir amb tranquilAlitat. No

l’hem vist tampoc anunciar cap mesura de suport al sector per

minimitzar o per compensar els efectes negatius que hagi pogut

tenir aquesta crisi encara avui per avui, com veim, no resolta.

És més, és que no l’hem vista en tota la crisi; qui ha sortit a

donar la cara en nom del Govern ha estat la Conselleria de

Salut, ha intervingut, com he dit, i de passada sense molt d’èxit,

la Sra. Vicepresidenta, però a vostè, consellera d’Agricultura,

no l’hem vista en tota aquesta crisi ni donant suport al sector ni

assumint la seva responsabilitat d’esbrinar i depurar

responsabilitats entorn a aquesta crisi.
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En resum, el que més ens preocupa és que en aquests

moment no tenim resultats, no tenim, per no tenir, ni tan sols

una hipòtesi de treball que sigui fiable o que sigui convincent,

i per tant i sentint-ho molt des del Grup Parlamentari Socialista

no podem donar suport a la seva gestió, a la gestió del Govern

en el seu conjunt, com deia vostè molt bé al principi, en tot

aquest afer. Ens agradaria que abans que s’aixequi aquesta

sessió puguem veure més llum sobre aquest tema, perquè crec

que és una qüestió que ens preocupa a tots, ens preocupa a tots

com a consumidors i ens preocupa, almanco al Grup

Parlamentari Socialista, molt especialment que passin aquests

problemes en un sector com és el de la ramaderia i

l’agricultura, que ja prou problemes té i que cada vegada que

passen aquestes coses s’enfonsa més en la seva situació.

Per tant és quan hem d’exigir un major esforç del Govern

de les Illes Balears perquè quan hi ha problemes d’aquests es

resolguin i es depurin responsabilitats el més aviat possible, i

que el sector trobi en el Govern el suport que necessita per

resoldre els problemes i per palAliar les dificultats que

provoquin problemes d’aquests tipus. Això no ho hem vist, i

esperam que en un futur sigui possible i que per tant hi puguem

donar el nostre suport. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds intervé la Sra. Margalida Rosselló per un temps de

10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, en primer lloc vull

agrair la presència de la consellera d’Agricultura, així com

també tots les alts càrrecs que l’acompanyen, tot i que he de dir

que és evident que la seva compareixença no ve per iniciativa

pròpia, sinó per demanda del Grup Socialista.

He de dir també, abans de fer tot un seguit de preguntes que

voldria plantejar a la consellera, que nosaltres volem deixar

molt clar que els tècnics, pel que nosaltres podem conèixer, han

fet l’actuació que havien de fer com a tals, i nosaltres venim a

aquest parlament sobretot a plantejar la responsabilitat política

que té el Govern; per tant és una qüestió que m’agradaria que

s’assumís des d’aquest punt de vista, perquè suposadament -i

n’estam convençuts- els tècnics han fet una bona feina, però

nosaltres el que volem és precisament que aquí es donin

comptes de qui ha de gestionar i qui ha de dur endavant una

tasca tan important com és en aquesta cas la gestió d’un

problema que ha existit, que existeix i que no sabem si

continuarà existint, com és aquesta crisi alimentària o com se

li vulgui dir. Per tant és el que nosaltres li plantejam, Sra.

Consellera.

A la seva intervenció hem vist que ens ha fet un relat molt

exhaustiu dels dies i de les hores que s’havien vist, i de les

reunions que havien tengut, però li he de dir que com a

conclusió a nosaltres ens queden molts de punts oberts,

excessius i molt preocupants. És a dir, a nosaltres hi ha una

sèrie de qüestions que, producte de la seva intervenció, ens

queden més o manco clars, i per tant ens preocupen moltíssim.

Primer, no hi ha responsables, no se sap qui són els

responsables. No se saben les causes, quin és l’origen, amb la

qual cosa hi ha una amplitud de mires enorme. S’ha ocultat

informació, tampoc no sabem molt bé per quina raó. No se sap

si han anat al mercat o no han anat al mercat els animals que

puguin haver estat contaminats per aquest producte. I per tant

ens ha deixat pràcticament un camp absolutament obert, és a

dir, no té resposta a res, amb la qual cosa a nosaltres ens genera

molta més preocupació de la que teníem abans.

Allò que sí és cert, allò que ens ha deixat..., almanco a mi,

del que ha vostè ha dit ha deixat molt clar és que hi ha

substàncies nocives en aquestes illes que no se sap molt bé per

on circulen; fins i tot ahir sembla ser que es va dir per

generació espontània, una cosa curiosíssima que ens haurien

d’explicar com pot sorgir això. Però allò cert és que, i per

concloure i com dic abans d’entrar a les preguntes concretes,

tot està obert, excessivament obert, i per tant la preocupació

encara és major, Sra. Consellera, i l’únic que sabem és que

aquest producte existeix. No sabem, suposam que està, o ho

volem creure, el més controlat possible, però a la resta no ens

ha respost, i a posta nosaltres li farem preguntes en aquesta

línia per si ens pot respondre.

En primer lloc nosaltres volem saber per què no es va actuar

abans per part de la Conselleria d’Agricultura, quan es coneixia

-ja ho ha dit el portaveu del Partit Socialista- que hi havia hagut

ja detecció feia mesos, fins i tot quan es va saber exactament

quin havia estat el resultat de les anàlisis hi va haver molts de

mesos durant una cosa i l’altra; no sabem per tant quines

actuacions es varen fer durant aquest temps, per què es va

tardar tant, o si només es va actuar perquè va sortir precisament

als mitjans de comunicació, cosa que a nosaltres ens preocupa,

que el Govern actuï perquè surti als mitjans de comunicació; a

nosaltres ens preocupa això, és a dir... Per tant voldríem saber

quines actuacions es varen fer en aquest marge de temps llarg,

d’una sèrie de mesos, en el qual pareix que no..., o almanco

vostè no ens ha explicat quines actuacions hi va haver. Per tant

per què es va ocultar aquesta informació? Ho volem saber,

perquè nosaltres com a ciutadans, fins i tot, no només com a

grup parlamentari, evidentment, però també nosaltres defensam

els drets dels consumidors i volem saber per què no s’informa,

evidentment sense intenció de crear alarmisme, però sí que hi

hagi una informació clara.

En segon lloc també li voldríem demanar, Sra. Consellera,

si vostè ens pot assegurar que no ha anat cap carn contaminada

per cloranfenicol al mercat i que per tant ha pogut ser

consumida per les persones. A nosaltres ens agradaria saber si

això ha estat o no ha estat, i ens agradaria per tant que hi

hagués una resposta concreta i clara.

També, evidentment, i en el tema d’informació no hi

continuarem entrant, nosaltres li volem fer arribar que la

informació és important, no perquè el Govern digui “si se sap

una cosa em diran que no ho faig bé”, sinó precisament perquè

el Govern té la responsabilitat que quan hi ha una situació

conflictiva l’ha de donar a conèixer, amb les mesures

evidentment possibles, perquè la ciutadania, el consumidor

pugui confiar en qui ha de gestionar tot aquest procés i, en

segon lloc, perquè els mateixos productors també evidentment

es protegeixi el sector, perquè si no la desconfiança creada per

part dels consumidors és a tots els productors, a tota la carn,
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amb la qual cosa en tot el procés de mercat, i això genera molts

més problemes. Per tant la informació no s’ha de veure com un

problema, sinó que s’ha de veure com una responsabilitat que

té el Govern, que gestiona, de donar-la i de fer-ho, com dic,

d’una manera clara.

Entrant a un altre tema, les causes, Sra. Consellera. Miri,

quina ha estat la causa de l’entrada del cloranfenicol? Jo li he

dit que no quedava clar; és a dir, n’hi ha en el pinso, n’hi ha en

els animals, és a dir, això el que genera -li torn a dir- és

precisament una situació d’inseguretat que n’hi ha pertot.

Llavors jo, davant aquest tema, li voldria demanar si saben o

poden concretar..., si no poden concretar com va entrar o com

s’ha produït això quins pinsos han trobat contaminats i a quines

fàbriques o a allà on es produeix aquest pinso s’ha trobat

contaminat; quines granges s’han trobat contaminades, si no

ens pot dir el nom o els productors..., però a nosaltres ens

agradaria saber-ho, és a dir, a quines s’ha trobat i en quin tipus

d’animals; i per altra banda aquestes situacions o aquestes

causes que no ens saben explicar, que no és el pinso dels

animals, quines altres causes hi pot haver i amb quina base,

amb quin criteri, no només perquè vostè ens ho digui, amb tots

els respectes del món, sinó quina base tècnica i sustentada són

les altres causes en què hi pot haver aquesta substància del

cloranfenicol, perquè com li dic ara per ara la cosa és tan oberta

que n’hi ha pertot, mentre no ens diguin el contrari tothom és

presumpte de tenir cloranfenicol.

Entrant a un altre tema ja, com li he dit, causes. Respecte a

les actuacions ja li he demanat abans per què varen estar tant de

temps a actuar; quines sancions concretes s’han aplicat?, o s’ha

aplicat cap sanció?, o es considera que no hi ha suficient -

diríem- mala actuació per part de ningú que no s’ha considerat

necessari fer cap tipus de sanció del tipus que sigui?, sanció

administrativa, sanció fins i tot penal, en el cas que n’hi pugui

haver alguna, o qualsevol altre tipus de sanció. Nosaltres creim

que hi ha d’haver responsables, nosaltres no ens creim aquesta

història que no hi ha responsabilitats; n’hi ha, i per tant les

responsabilitats, cadascú en la mesura que ho ha de fer, idò

nosaltres creim que l’obligació i la responsabilitat de

l’Administració també és actuar i sancionar, sobretot per evitar

que torni passar una altra vegada, com vostè ja ha dit abans.

Entrant a quines actuacions, volem saber també quines

actuacions es faran a partir d’ara de cara a les granges que

tenen algun problema encara, i sobretot si es pensa aplicar, com

li he demanat abans, alguna sanció, sobretot de cara a la

prevenció que vostès diuen que pensen dur a terme. Respecte

a aquesta prevenció li volem demanar un parell de coses.

Primera, si s’augmentarà més el nombre de controls a tot el

procés de producció i de comercialització dels productes en

aquesta cas animals, ramaders, fins que arribin al ciutadà; això

significa tot el procés, no només el tema de l’escorxador, el

tema de la granja, sinó el pinso i abans; quines actuacions hi

haurà o si senzillament continuaran amb les mateixes, per tant

continuaran, com vostè ha dit “nosaltres ens ajustarem a allò

que ens diu la llei”, però què pensen fer?, quina prevenció

concreta pensen fer amb aquest tema? En segon lloc, si pensen

augmentar, per tant, el nombre d’anàlisis que es duran a terme

tant als pinsos, com als animals, etc., o si pensen també

continuar amb els mateixos controls que es feien en aquest

moment; i sobretot quines altres mesures vostès aplicaran

perquè, segons la causa, hauran d’aplicar la mesura; si les

causes encara estan tan obertes, quines prevencions duran a

terme quant a aquella entrada per productes, que no sabem

quins, es pugui produir aquí a les Illes Balears que puguin estar

contaminats de cloranfenicol. 

Nosaltres, i per acabar, Sra. Consellera, deim el mateix que

va dir no vostè, però sí a una roda de premsa que va fer abans

de Nadal amb la consellera de Salut, crec que va ser la

consellera de Salut, ho hem tret d’un mitjà de comunicació, que

varen dir “tolerància zero”. Ho va dir la consellera. Nosaltres

consideram que hi ha d’haver tolerància zero per a aquest tipus

de productes; vostè, com a representant del Govern i de la

Conselleria d’Agricultura, té la màxima responsabilitat perquè

això sigui una realitat, i nosaltres el que volem és que ni amb

aquest producte ni amb cap altre, perquè és evident que ara

parlam de cloranfenicol i desgraciadament es produeixen massa

vegades situacions que generen inseguretat alimentària als

ciutadans, però nosaltres creim que davant això si vostè ha de

fer tolerància zero ens ha de dir també què pensa fer en tot els

àmbits que jo li he plantejat perquè això sigui una realitat. Per

tant no ens deixi amb un front tan obert, que l’únic que genera

-i li torn dir, Sra. Consellera- és una gran preocupació, perquè

no hi ha responsables, no se saben les causes...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rosselló. 

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, ja acab, Sr. President. S’ha ocultat informació i no se sap

si hi ha hagut carn o no al mercat. Per tant l’únic que se sap és

que hi ha cloranfenicol i que ens pot arribar, encara. Per tant,

Sra. Consellera, contesti’ns a allò que nosaltres li plantejam i

esperem que evidentment ens en puguem anar més tranquils a

ca nostra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. També vull agrair a la consellera i

als seus colAlaboradors la seva presència aquí, i efectivament

compartim la inquietud, i jo fins i tot diria la perplexitat, dels

portaveus que ens han precedit. Realment no són bones notícies

les que ens ha donat avui, perquè a hores d’ara, casi quatre

mesos després d’iniciar-se tota aquesta situació, encara no tenir

identificada l’arrel del problema és molt preocupant, és molt

preocupant i realment un no sap fins on pot ser prudent en

aquesta situació, perquè efectivament vostè ha començat la

intervenció afirmant que no hem de demonitzar el conjunt de

ramaders i, efectivament, jo pens que la gran majoria són

víctimes d’aquesta situació. 

Pens que l’Administració pública ha de tenir dues prioritats

en un cas com aquest. La primera prioritat és la salvaguarda de
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la salut de les persones; la segona prioritat és la defensa dels

ramaders davant actuacions d’una minoria. Amb la primera

prioritat, la salvaguarda de la salut de les persones, s’han de

perseguir dos objectius: un és el control i l’altre és la

informació als ciutadans. Del control no li retrauré res, perquè

l’expedient neix a partir d’una inspecció rutinària, per tant neix

a partir del control que fan els tècnics, en aquest cas, de

consum, però sí que la informació va fallar; és a dir, la

informació a la ciutadania no neix d’una comunicació del

Govern sinó d’una filtració als mitjans de comunicació, clar, i

això ja els situa, a vostès, a la defensiva i amb un element de

sospita que no hauríem de tenir. És a dir, si els ciutadans

sospiten o sospitam de l’Administració pública es genera

desconfiança, i això repercuteix no només sobre la confiança

dels consumidors, dels ciutadans, en les administracions

públiques, sinó que llavors es deriva cap a tot el sector, que

n’és el perjudicat. Aleshores el fet que encara no s’hagin

identificat les causes d’aquesta situació, que pot ser delictiva si

realment s’ha provocat per una actuació deliberada, realment

afecten un sector que ja no sé quantes plagues ha suportat, i

aquí hi ha l’esforç important d’una gran majoria de ramaders

per elaborar uns productes amb totes les garanties de qualitat

que està rebentat per aquesta situació, i realment això té unes

conseqüències també econòmiques gravíssimes.

Bé, jo per no repetir-me deman tota la informació que li han

solAlicitat els que han intervengut anteriorment. Però aquí sí que

hi ha un tema que ens agradaria seguir i que li demanaria que

ens facilitàs als grups parlamentaris una informació per escrit

fins allà on sigui possible per no vulnerar tot el dret a la

intimitat que puguin tenir els afectats, sinó que jo li deman

dades estadístiques a partir del fet que aquí hi ha una gran

disparitat en les anàlisis; inicialment en surten molts positius,

a la segona anàlisi ja no hi ha tants de positius, ja hi ha un

nombre important de negatius, i després a la tercera mostra

encara hi ha més casos negatius. Clar, això no ens ajuda gens;

per tant aquí es pot..., per què passa això?, és a dir, per què una

mostra que dóna positiu després, quan l’enviam a Majadahonda

o a Saragossa, no sé..., dóna negatiu, o si també dóna positiu

llavors una tercera mostra ens dóna negatiu. Per tant aquí hi pot

haver un error tècnic o un error humà, o hi pot haver una mala

conservació de les mostres, o diferent metodologia a l’hora de

realitzar les anàlisis, i aleshores jo li demanaria quantes

d’aquestes anàlisis s’han fet a IBABSA, al laboratori

d’IBABSA, quants s’han fet al laboratori de Sanitat, d’aquests

mateixos quins s’han enviat a Majadahonda, al laboratori de

Saragossa, allà on sigui, i el resultat de cadascuna d’aquestes

anàlisis. Ja li dic que no li deman noms perquè sé que no els hi

puc demanar fins que l’expedient no estigui tancat; el dia que

l’expedient estigui tancat i hi hagi un culpable naturalment

l’hem de fer públic i li ha de caure tot el pes, la sanció màxima

que li puguem aplicar, però mentrestant jo comprenc que hi ha

d’haver aquesta reserva de discrecionalitat.

Aleshores crec que entén perfectament el que li deman:

m’agradaria poder fer el seguiment de les analítiques

realitzades pels nostres laboratoris, per cadascun dels nostres

laboratoris, i a veure què passa quan van als laboratoris estatals

i hi ha aquesta disparitat que s’observa en aquestes analítiques.

Llavors hi ha una altra qüestió. A partir d’aquí crec que

s’haurien d’elaborar, el Govern hauria d’elaborar un pla per

millorar les garanties sanitàries dels nostres productes, i això

s’hauria de fer..., ara no és el moment, ara qualsevol campanya

seria contraproduent, però en ser el moment s’ha de fer una

campanya per informar tota la ciutadania de les garanties que

pot oferir una administració competent. Clar, en aquest moment

ja els dic que no la facin perquè vostès no tenen credibilitat, en

aquest moment, no sé si per negligència o no, però el fet que

avui vengui aquí, quatre mesos més tard, i no pugui identificar

l’arrel del problema no dóna garanties de res. Per tant avui

tenim una administració pública que no pot donar garanties als

ciutadans, i tal vegada no sigui per culpa seva, perquè

naturalment aquí m’imagín que els tècnics deuen estar tan

preocupats com nosaltres per encara no haver pogut identificar

l’arrel del problema, però el que li vull dir és que en aquest

moment totes les administracions i amb la colAlaboració de

l’Administració de l’Estat, han de tenir com a prioritat a

Balears identificar l’arrel d’aquest problema, si és el pinso, si

és una actuació negligent dels ramaders, però aquesta

indefinició és el pitjor que ens pot passar en aquest moment,

això és el pitjor que ens pot passar en aquest moment.

I llavors també li demanaríem sobre si obrirà, quan i com

obrirà una línia de compensació als ramaders als quals s’ha

retingut animals, que se’ls ha agafat mitja porcella, o el que

sigui, en un moment en què era el moment de les vendes,

perquè la crisi ens surt, a més, damunt les festes de Nadal, o

quan hi ha hagut immobilitzacions, i al final aquella granja no

ha donat cap positiu, és a dir, la carn està en perfectes

condicions, però aquest ramader ha tengut també unes pèrdues

que crec que els hi haurem de compensar.

En definitiva jo crec que aquesta compareixença no ha

aclarit gens la situació i ho lamentam profundament, tant com

a consumidors com a gent preocupada per un sector ramader

que ha fet moltíssims d’esforços per poder oferir un producte

de qualitat i que aquesta situació li tira la feina d’anys en terra.

Li pregam que faci tot el possible per intentar resoldre aquesta

situació el més ràpidament possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per contestar té la paraula la Sra.

Consellera.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula, idò, el Sr.

Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

Sra. Consellera, gràcies per la seva assistència i per la seva

amabilitat a contestar el que se li demana. El que passa és que

nosaltres hem escoltat amb cura la seva intervenció i la dels

portaveus dels distints grups i crec que s’ha fet plausible una

cosa que és un paradigma, que és governar o estar a l’oposició.

Un govern ha de tenir dins un parlament un..., ha de donar totes

les explicacions que se li demanen, però si vostè s’hi fixa es

nota clarament, en la prudència, les persones que han tengut

altes responsabilitats de govern, perquè és molt distint

l’ocultisme de la prudència. Un exvicepresident, belAligerant
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quan ho ha de ser, tenia un to de prudència perquè sap

perfectament què és el que és governar. 

Governar no és fer una alarma social innecessària. Es

parlava d’alarma social; hi ha una enquesta de PIMEM, que per

cert PIMEM per res és representativa del PP, que deia

clarament que ni els carnissers ni els ciutadans no han percebut

en cap moment cap tipus d’alarma, absolutament per a res. Un

portaveu ahir, precisament metge, deia que ell recomanava a les

persones que li ho demanaven que sense cap problema

continuassin consumint allò que haguessin de consumir. És a

dir, aquesta alarma social és absolutament inexistent, és

absolutament inexistent.

Efectivament s’ha detectat, per un control, versus les coses

funcionen adequadament, s’ha detectat que hi havia un element

que m’agradaria que es parlàs una mica també de xifres, del

que és una traça, del que és una peça, perquè a un parlament no

podem baixar el nivell a la incultura més estúpida, és a dir, hem

de parlar amb una mica de coneixement. Els tècnics ens han

donat tota la informació que vulguem per saber de què estam

parlant. Tenim informes de totes les institucions més serioses

a nivell estatal, a nivell europeu, per saber que no hi ha cap,

absolutament per a res cap criteri d’alarma en cap sentit. S’ha

fet, com dins un estat de dret es fa, posar en marxa tots els

mecanismes, i m’alegra que aquest govern tengui molt clara la

diferència entre un estat de dret i un estúpid país bananer.

És a dir, aquí quan es detecta per un control, es du i es

posen en marxa tota una sèrie de bateries, des del poder

judicial, el poder legislatiu, el que sigui necessari, però hi ha

d’haver un respecte i una presumpció d’innocència, per l’amor

de Déu! És a dir, s’estan fent les coses que s’han de fer, per via

judicial, per via..., i això indiscutiblement arribarà a l’enfront,

i en el moment que arribi a l’enfront es prendran, segurament,

com s’ha demostrat fins ara les mesures necessàries.

Ens ha agradat la transversalitat del Govern. Diuen que no

l’han vista. Bé, és que si la vicepresidenta d’un govern no és

ningú, idò ho respectam. Nosaltres, que consideram que una

vicepresidenta d’un govern i dues conselleres que, per cert,

s’han quedat sense vacances, com és la seva obligació, per estar

les 24 hores amb els seus tècnics, aquí on vostès han agraït la

colAlaboració dels tècnics, això és una altra forma de fer

política. Davant un tema d’aquest calat, aquí on es parla de

salut pública, a vegades allò millor és no fer política, és deixar

que siguin els tècnics els que decideixin el que s’ha de fer en

cada moment, que és el que vostès han fet. El que passa és que

per molt que vostès intentin explicar, la meva impressió és que

no hi ha capacitat de voler-ho entendre, que em pareix lògic,

torn repetir, entre la diferència d’un govern i d’una oposició;

l’oposició està per a això, és legítim i em pareix correcte, però

des del punt de vista de la salut pública, des del punt de vista de

la intervenció sobre uns controls que donen positius, amb els

xifres que ho donen, amb els percentatges que ho donen, i amb

la metodologia que s’ha seguit, estic convençut que com a

ciutadà, com a polític i com a metge s’ha fet exactament allò

que s’havia de fer.

Per tant des del Grup Popular donam suport a la tasca que

s’ha duit, amb la seriositat, amb el rigor, amb la profunditat, i

no dubtam que en el seu moment, si administrativament i

judicialment es demostra el que es demostri, s’ha de ser

absolutament implacable. La resta és fer allò que en

epidemiologia, els que n’hem estudiat ho sabem, és caure dins

la falAlàcia ecològica, que és la màxima expressió de

l’estupidesa en epidemiologia. És un exemple paradigmàtic

aquell que diu que el cafè amb llet produeix càncer de pulmó

perquè el 98% dels que tenen càncer de pulmó tota la vida han

berenat de cafè amb llet. Per favor, hem de ser una mica més

seriosos. 

La riquesa tècnica que avui tenim al nostre abast ens permet

garantir que no hi ha cap alarma social en el que és salut

pública i que no hi ha cap necessitat de demonitzar tota la

nostra infraestructura ramadera, que prou problemes té per

sobreviure, i que s’han de fer totes les passes i els controls; es

parlava aquí de demanar un pla, jo crec que això ja està en

marxa i a més crec que és sensat demanar-ho i crec que serà

sensat fer-ho, però jo crec que en aquests moments els tècnics

d’aquesta comunitat, que són d’elit, en connivència, en treball

conjunt amb una administració central que, per cert, és

socialista, amb la qual hi ha hagut una transparència, una

riquesa de matisos i de treball absolutament exquisits per part

de la ministra, el seu propi equip diu que aquí s’han fet les

coses bé, i aquí, els socialistes d’aquí, continuen..., bé, és lògic,

és la seva feina.

Nosaltres donam suport a la seva tasca, agraïm la seva feina

i estam tranquils. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Munar. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo primer al Sr. Tur

voldria dir-li que jo he sortit; no sé si vostè no ho ha vist,

perquè em diu que m’he amagat i no he sortit a defensar el

sector. Es veu que només llegeix allò que li convé, perquè he

sortit qualque vegada i totes les vegades que facin falta per

ajudar el sector. I per altra banda, al sector, a part d’haver sortit

en premsa i a dir-ho davant el poble o davant la societat, he de

reunir el sector aquí on toca, que és en els consells agraris, i el

sector ha estat amb fil directe amb la conselleria i amb mi

personalment per aclarir-li tots els dubtes o explicar-li la

manera en què actuaríem al llarg del problema que se’m

presentàs en aquell moment. Per tant en això no estic d’acord,

i jo ho entenc, és la seva feina i jo en tenc una altra, i la meva

és fer feina i vostès armar jaleo.

Per altra banda -sí, sí, sí- jo crec que això ha sortit del test

perquè en cap moment, i no els ho admet a cap que diguin que

no hi ha hagut informació; a cap. La informació que hem

tenguda l’hem donada, i la feina que hem fet ha estat sempre en

base, perquè jo no ho som ni pretenc ser-ho, als tècnics que han

duit la iniciativa d’aquestes actuacions, i si en aquests moments

estan en el punt que estam és perquè els tècnics estan estudiant

el tema. La veritat és que és difícil, la veritat és que no ho veim

clar, però li puc dir que es fa una feina seriosa i una feina per

aclarir el més aviat possible, tots voldríem que tenguéssim

aquest tema aclarit i amb uns resultats. 
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Per tant no sé què em volen dir. Si políticament..., és que

políticament què farien?, què hem de fer políticament?, anar en

contra dels tècnics? Jo crec que no. Nosaltres vàrem muntar

una comissió de feina i en aquesta comissió de feina hi ha les

persones adequades per poder donar solució a aquest greu

problema, i nosaltres estam..., no sé si és la paraula, però els

polítics estam a càrrec que aquests tècnics ens diguin o ens

marquin la pauta per actuar, i això és el feim, ni més ni pus.

TranquilAlitat al sector i tranquilAlitat a la població. Crec que

en aquests moments han d’estar molt tranquils; no surt res al

mercat que no estigui controlat abans, res però, en absolut. Si

no s’ha fet s’analítica no surt ningú al mercat. Per tant jo crec

que en aquests moments més tranquilAlitat no n’hi pot haver,

més control no n’hi pot haver.

Si ha sortit o..., si arrel d’una inspecció normal va sortir el

problema del cloranfenicol el tema és que això vol dir que

funciona, que la gent du els controls així com toca. Nosaltres...

La confirmació de mostres dels resultats obtinguts se’ns

comunica dia 24 de novembre i dia 26 ja hi ha tres granges

immobilitzades, i a partir d’aquí tot el que no veim clar o allò

que els resultats de les analítiques no són suficientment clars

perquè no donen ni positiu, el tema és que són dubtosos, fins

que no arriben les analítiques definitives no surt res al mercat,

i per tant jo crec que en aquests moments la societat ha d’estar

molt tranquilAla, que allò que hi ha en el mercat està en

perfectes condicions.

El SEPRONA vostè m’ha dit que havíem rebutjat el

SEPRONA; no sé si m’ho ha dit així però... Idò jo li diré que

des del primer moment hem estat amb el SEPRONA, i que el

SEPRONA té la seva feina, que és la d’investigació, i en el

moment que se’ls demana per acudir a qualque granja, si és que

fos el cas, també se’ls demanaria, però crec que la feina del

SEPRONA és continuar investigant i formar part d’aquesta

comissió per poder aclarir el més aviat possible el problema

que ens ocupa en aquests moments. 

No volem girar responsabilitats cap a ningú. Hem fet feina

amb totes les administracions costat a costat, vull dir que no

tenim el perquè ni girar cap responsabilitat cap a ningú. Jo vull

assumir la meva, i la meva és que les coses s’aclareixin el més

prest possible i, per altra banda, qui ha de dur aquest tema

endavant és la mateixa comissió de tècnics, perquè jo tota sola

no aclariré gaire cosa. Per tant no vull eludir cap

responsabilitat. Els pagesos i els ramaders em tenen al seu

costat. Per altra banda, les granges que hi ha amb un dubte

estan immobilitzades i les altres poden sortir, previ mostreig,

poden sortir al mercat sense cap problema.

Si s’ha produït un delicte. En acabar ho sabrem, i quan

tenguem aquest expedient tancat, sigui un, siguin dos, i Déu

faci que no siguin gaire més, es procedirà a prendre les mesures

que facin falta, només faltaria.

No sé si hauré contestat a tot, senyor diputat.

Per tant jo crec que s’ha actuat, que s’està actuant amb molt

de seny, que s’està actuant de la millor forma possible, i els

primers preocupats i els primers que voldríem treure ja

conclusió de totes aquestes feines és el propi govern i les

pròpies conselleries.

M’ha demanat la Sra. Rosselló quina és la causa de

l’entrada del cloranfenicol. Idò miri, Sra. Rosselló, en saber-ho

li ho direm; fins que no se sàpiga no li ho podem dir. I per altra

banda jo crec que el mercat en aquest moment no té cap

problema ni un, la gent va ben tranquilAla a comprar allò que

necessita per menjar. Sí, no me miri així. Per tant no crec en

aquesta alarma social que vostès volen muntar, perquè crec que

la gent té la informació que deu tenir i que ha de tenir.

I al Sr. Sampol, jo li diré que la informació que nosaltres

tenguem la posarem al seu abast, no tenim cap inconvenient. I

per altra banda li he de dir que és vera, que els ramaders

necessiten que els ajudin, i que una vegada que hàgim conclòs

totes les actuacions que hàgim de fer, es valoraran les possibles

pèrdues o les pèrdues que hagin pogut tenir cada un d’ells per

poder-los compensar o indemnitzar les molèsties, que els que

realment no han tengut res però també molèsties sí n’han

tengudes, i qualque minva en la seva comercialització de

gènere per ventura sí, i això ho valorarem i estarem al seu

costat.

No sé si us he contestat a allò que m’havíeu demanat... Que

volem muntar una..., que està formada una comissió per dur

més exhaustivament el tema del control d’analítica i control de

salut animal, idò sí que hem muntat aquesta comissió. Es farà

un programa a part, complint el del PNIR però afegint unes

altres actuacions que creim que són necessàries per donar més

seguretat a tots els ciutadans.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el

Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Breument perquè crec que no val la

pena insistir molt en aquest tema; ja veim quina és la

informació que té el Govern i la informació que pot donar als

ciutadans o a aquest parlament que, en definitiva, representa els

ciutadans, i precisament per aquí vull començar, dient-li que em

permetrà que li prengui allò d’armar jaleo com una expressió

colAloquial, no vull creure que sigui un menyspreu cap a la feina

de l’oposició i la feina que té l’obligació de fer aquest

parlament. Per tant, agafant-ho com una expressió colAloquial,

li he d’insistit en allò que ja li he dit: qui és que arma el jaleo?,

qui és que ha generat una greu i preocupant desconfiança en tot

aquest procediment? La manera d’actuar del Govern. Els

titulars de premsa que jo li he llegit dins molts altres ho

reflecteixen ben clar, que s’ha armat un jaleo, com diu vostè, en

tot aquest procediment i avui per avui seguim sense tenir res

clar. O sigui, s’ha generat una desconfiança preocupant.

En qualsevol cas com a representant de l’oposició, al marge

del jaleo que diu vostè, el que he de fer és exigir-li que

compleixi amb la seva responsabilitat, per això vostè té

assumida la responsabilitat del Govern, en aquest cas

d’agricultura i ramaderia, un sector que requereix sens dubte

del suport absolut de l’Administració i no de dilacions i de
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situacions tan confoses com aquesta. Vegem, li he de recordar

que 4 mesos després de prendre unes primeres mostres, seguim

sense poder afirmar quants casos hi ha de cloranfenicol a les

nostres illes, quants casos s’han produït, amb seguretat, 4

mesos després d’haver agafat les mostres. Si n’hi ha hagut,

algunes d’elles han arribat al consum humà o no, no ho podem

ni confirmar ni desmentir. Com s’ha introduït a la carn en tot

cas aquest producte prohibit com sabem? Seguim sense saber-

ho.

Un altre tema que també creim que és important en tots

aquests fets, hi ha elements en comú entre les granges

afectades, almanco en les primeres anàlisis. Hi ha un sol

proveïdor o més d’un de pinsos o aliments per aquesta animals?

En resum, insistint i apuntat allò que deia el Sr. Sampol, li

record que el Grup Parlamentari Socialista va demanar, ara no

record quant de temps fa, les anàlisis i contraanàlisi

precisament per poder opinar amb coneixement de causa

profund de tot el que està passant aquí, perquè som conscients

com deia el Sr. Sampol, que unes primeres analítiques

positives, part han estat confirmades en el contraanàlisi, altres

no i queda pendent el tercer anàlisi contradictori. Per tant, li

hem d’exigir, com hem fet des del principi, i criticar a la

vegada que no hagi donat tota la informació i per tant, li hem

d’exigir que doni tota la informació perquè tots puguem obrar

en coneixement de causa. En aquests moments, insistesc, tot

són dubtes i preguntes no respostes, sense contestació entorn a

tot el que ha passat en aquesta crisi alimentària. 

I el que és més greu, com li deia abans, quan se veu la

successió dels fets i l’actitud i l’actuació del Govern en el seu

conjunt encara és per preocupar-se molt més i és el que genera

vertaderament una alarma social, l’intent d’ocultació, mirar cap

un altre costat, intentar a través de la Vicepresidenta

d’involucrar altres institucions i posar en qüestió la

independència del SEPRONA que és allò que jo li havia dit que

no és que haguéssim rebutjat la seva participació perquè sé que

ara hi està participant, però en qualsevol cas no és una qüestió

que a mi m’incumbeixi, si que es va posar en qüestió la seva

independència. Per tant, això és el que genera alarma, el que

genera jaleo, com ha dit vostè, i que no té tranquil a ningú, als

consumidors per una banda i al sector ramader, sector amb

dificultats i delicat. 

Per tant, la nostra obligació és venir aquí i exigir respostes

clares i solucions, com a representants dels ciutadans en aquest

Parlament, no d’armar jaleo. I vostè té l’obligació de respondre

i no d’acusar l’oposició de fer la feina i que és l’obligació que

té.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, li he de dir que si a

la seva primera intervenció m’ha preocupat, li he manifestat les

raons per les quals estava preocupada, en aquesta segona

encara hi estic molt més. A més, s’afegeix un element nou i és

una preocupació afegida Sra. Consellera que jo li vull dir.

Vostè té clar quina és la seva feina? La seva feina, la seva

obligació i la seva responsabilitat és quan hi ha no només un

problema, sinó qualsevol situació anòmala, del tipus que sigui,

vostè l’ha de resoldre i qui li ha de demanar comptes és

l’oposició. Se veu que vostè no té clar què és un Parlament i ho

hauria de tenir clar, perquè precisament qui és el responsable

d’aquestes coses, qui ha de dir als ciutadans i als seus

representants, què fa, què pensa fer i què ha fet és vostè. I qui

li ha de demanar comptes és l’oposició.

Per tant, jo crec que és molt desafortunada aquesta frase

perquè és un menyspreu als grups parlamentaris i així li dic,

perquè crec que vostè supòs que com a consellera hauria

d’estar per damunt d’aquestes circumstàncies i venir aquí i

explicar el que li toca i fer la seva feina. Jo li deman que faci la

seva feina, nosaltres feim la nostra, vostè ha de fer la seva. I

nosaltres el que hem de fer és controlar què fa el Govern i que

ens ho expliqui.

Vaig al segon punt. Sra. Consellera, la meva preocupació

encara és molt més gran..., l’alarma que m’ha generat vostè

com a parlamentària i com a ciutadana encara és major, perquè

no m’ha contestat a res. És a dir, me contesta no sé què del

mercat, ningú li ha dit aquí que la gent no vagi a comprar,

faltaria més! No ha explicat exactament quines són les causes,

no ha explicat si hi hagut carn contaminada que ha anat al

mercat o no hi ha anat. Aquí hi ha unes declaracions de la

consellera de Sanitat a una roda de premsa, la mateixa que

m’he referit abans, quan va dir “tolerància zero” i precisament

diu que no se sap, per ventura la carn va anar o no al mercat. Jo

li he demanat que contestés, vostè té l’obligació de contestar,

no ha contestat a res. 

Li he demanat quines mesures de prevenció pensava fer,

tampoc ha contestat. Quines qüestions pensa tenir clares per

saber exactament, no només el que ha passat, sinó quines

actuacions s’estan duent ara a terme i se pensen dur a terme. I

vostè no m’ha contestat pràcticament a res. L’única cosa que ha

dit és que s’intentava armar algun tipus de problema. Se veu

que vostè la importància d’aquest tema no l’agafa com pertoca

i jo li diré que per a nosaltres la importància de la seguretat

alimentària és un tema fonamental i ve d’ara amb el producte

del cloranfenicol, ha vengut en altres ocasions, tema de les

vaques bogues, altres temes que han vengut i que segurament

poden venir. És un tema de primera magnitud per als ciutadans

de les Illes Balears Sra. Consellera, per als ciutadans que

mengen cada dia una cosa i no saben que el que mengen, per

molts d’estudis que hi pugui haver o no hi pugui haver, en

aquest cas clar és una substància prohibida per la Unió Europea

i Estats Units.

Per tant, no és un tema menor, vostè no pot dir no sé massa

bé què. Vostè té la responsabilitat de respondre sobre un tema

que és de primera magnitud, la salut humana. Per tant, per tot

això jo estic totalment decebuda, esperava que d’alguna forma

la seva compareixença me donaria peu a poder explicar més

coses i poder anar-nos, com li he dit a la meva darrera frase,

més tranquils, tot i tenint en compte que és un problema Sra.

Consellera, com tots els problemes que sorgeixen dins aquests

àmbits, difícil i per tant, nosaltres entenem que no sigui una

cosa fàcil, però el fet de què no se’ns pugui dir, ni tan sols
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respondre res, nosaltres com deim ens agreuja aquesta

preocupació.

I ja per acabar, no sé si vostè a la seva darrera intervenció

serà tan breu com a l’anterior, però m’agradaria que almanco

me contestés alguna de les preguntes que li he fet, a la meva

primera vegada, no les repetiré ara, m’agradaria que almanco

me contestés. Crec que així ens deixaria una mica més

tranquils, no només per allò que ha passat amb el cloranfenicol

sinó amb allò que pugui passar amb qualsevol altre producte

que un moment donat pugui sorgir, ja li he dit que a nosaltres

ens preocupa qualsevol cosa que pugui generar un problema de

cara a la salut humana i que consider, supòs que com vostè, un

tema de primera magnitud, fins i tot diria que un dels més

importants que ha de tenir l’Administració pública.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé això de què la feina de l’oposició

és armar jaleo pot ser un lapsus de la consellera, o una

concepció d’allò que realment ha de fer una oposició i jo crec

que respon a això perquè jo vaig patir i mai més ben dit,

l’oposició del PP armant jaleo per exemple en el tema dels

parcs naturals, i vostè en va ser una de les actrius, això se diu

armar jaleo, nosaltres som germanes de la caritat, Sra.

Consellera, al costat de vostès per fer oposició i basta veure ara

aquest estol de Zaplanas i Acebes el que estan fent. Això és

armar jaleo des de l’oposició.

Mirin, jo no sé i no vull dubtar, de què a partir d’un moment

donat vostès hagin donat tota la informació que poden donar si

volen. Ara aquí hi ha un pecat original i és que no prenen la

iniciativa en la informació sinó que van a remolc dels mitjans

de comunicació i és això allò que els lleva la credibilitat,

credibilitat per poder informar a la població de què maldament

ens trobem amb una substància, un antibiòtic que està prohibit

per la Unió Europea, però que jo no pens que s’hagi utilitzat en

cap moment d’una manera voluntària perquè entre altres coses

dins el mercat avui trobam antibiòtics autoritzats més barats

que el cloranfenicol. I clar, a vostès ara no els creuran quan

diguin això perquè parteixen d’aquest pecat original, no varen

prendre la iniciativa per informar la ciutadania. Clar, i ara

afegeixen al banyat, ahir veure el titular de què això fins i tot

pot haver sortit “per generació espontània”, bé en Pasteur ja ho

va descartar fa molts d’anys això i jo només tenc unes petites

nocions de química. Avui i pot haver un procés químic que

l’origini, però la generació espontània està descartada.

Clar després tot això no ajuda. Jo no vull minimitzar aquest

tema i sobretot aquí crec que ens trobarem que no hi ha hagut

un ús voluntari. Però dins tot això s’hi mesclen 3 positius de

clembuterol, que després afortunadament són negatius i aquí sí

que realment hi ha una alarma social perquè aquí sí hi ha

intencionalitat. Si ens haguéssim trobat amb clembuterol, aquí

sí que no hi ha dubte, això és una utilització perversa per

accelerar l’engreix dels animals. Això sí que hauria estat molt

greu.

Bé jo estic d’acord en què hem de seguir les pautes dels

tècnics, ara el que ens hem de demanar en aquest moment és si

existeix la coordinació necessària entre tots els tècnics, a posta

li he demanat fer un seguiment de les analítiques que fa

cadascun dels laboratoris i després ens hem de demanar si els

nostres tècnics tenen els mitjans suficients per poder fer la

nostra feina. Aquí és allà on hi ha les responsabilitats

polítiques, és a dir, no me val que els tècnics no han trobat

l’origen d’aquest mal. Bé, però els tècnics tenen els instruments

suficients i indispensables per trobar l’origen? És aquí allà on

hi ha les responsabilitats polítiques, seves d’ara, del Govern

anterior i del Govern anterior al Govern anterior. És aquí allà

on hem de posar solució i intentar que això no ens torni passar

perquè realment estam fent el ridícul en aquest tema. Que en 4

mesos no se pugui identificar l’origen del cloranfenicol ja

comença a deixar en ridícul les nostres administracions i aquí

és allà on hi ha la responsabilitat política. 

Per favor a la pròxima intervenció no torni insistir en aquest

tema perquè jo crec que hem fet unes intervencions ben

prudents.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Bé jo voldria dir-los que nosaltres també estam preocupats

per donar solució a aquest problema. Dir-los que els tècnics

tenen al seu abast tots els elements que ells creguin necessaris

i convenients per donar solució i per trobar amb rapidesa allò

que ens preocupa a tots. Per tant, ells saben que compten amb

el suport, com no pot ser d’altra manera, de les conselleries, del

Govern per demanar el que faci falta perquè això s’aclareixi el

més aviat possible, tan en recursos humans com en recursos

tècnics.

Per altra banda dir a la Sra. Rosselló que s’ha muntat un

protocol extensiu de control i mecanisme perquè el

procediment sigui àgil i poder treure més mostres, més rapidesa

en els resultats i control tan a la fabricació com a les granges i

escorxadors..., a tota la cadena alimentària per tenir la seguretat

de què les coses surten en perfectes condicions. 

Per altra banda dir-los que en aquest moment i repetesc, les

granges allà on hi ha sospita estan immobilitzades. Per tant, no

hi ha carn contaminada en el mercat. Les que no tenen sospita

i les granges que ens han donat negatiu, aquestes granges

lliurament, baix els controls normals i una mica més exhaustius

per ser en el punt en què ens trobam i el problema que ens

trobam, aquestes granges poden treure amb tota normalitat la

carn a l’escorxador.



I no sé si els he contestat o... Seguirem fent feina en aquesta

direcció i esperem, nosaltres o desitjam tant com vostès, poder

sortir com més aviat millor d’aquest problema que ens ha tocat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò una vegada esgotat l’ordre del dia, només

queda agrair la presència de la Sra. Consellera i dels seus

acompanyants.

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

Gràcies.

DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS
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