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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, bona nit, gairebé. Senyores i senyors
diputats, començam la sessió d'avui. En primer lloc, demanaria
si hi ha substitucions.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Dolça Mulet per Miquel Nadal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Carme Feliu per Antoni Pastor.

Compareixença, sol Alicitada pel Govern de les Illes Balears,
de l'Hble. Sr.  Conseller de Medi Ambient, per tal d'informar
sobre les línies bàsiques de l'acció de govern de la seva
conselleria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tot seguit passam al primer i únic punt de l'ordre del dia,
que consisteix en la compareixença RGE núm. 1402/03, del
conseller de Medi Ambient, per tal d'informar sobre les línies
bàsiques de l'acció de govern de la conselleria. Hi assisteix
l'Hble. Sr. Jaume Font i Barceló, conseller de Medi Ambient,
acompanyat del director general de Recursos Hídrics, Sr. Joan
Crespí i Capó, del director general de Qualitat Ambiental i
Litoral, Sr. Ventura Blach i Amengual, del director general de
Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental, Sr. Antoni
Gómez i Pérez, de la directora general de Biodiversitat, Sra.
Joana Xamena i Terrassa, del secretari general, Sr. Miquel
Ramis d'Ayreflor i Catany, de directora general de l'IBASAN,
Sra. Bàrbara Mestre, del director gerent de l'IBAEN, Sr. Guillem
Soler, del director gerent de l'IBANAT, Sr. Antoni López, del
cap del gabinet del conseller, Sr. Gabriel Serra, i del cap de
premsa de la conselleria, Sr. Rafel Porcel.

Té la paraula, a continuació, el Sr. Jaume Font i Barceló, per
fer l'exposició oral.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
encantats de ser aquí avui per explicar les nostres línies mestres
i, per altra part, una satisfacció personal de tornar a aquesta
casa i des d'una situació distinta de la que tenia fa pocs mesos
en aquesta mateixa sala, i també, lògicament, amb unes
responsabilitat distintes, no vull dir més importants, sinó
distintes. Com molt bé ha dit la presidenta de la comissió, estic
acompanyat del secretari general, dels quatre directors generals
i els tres gerents.

Com saben vostès perfectament, hi ha hagut canvi en
l'organigrama de la conselleria, i actualment hi ha la directora
general de Biodiversitat, que a la vegada té l'empresa pública,
l'institut de l'IBANAT; la Direcció General de Qualitat
Ambiental i Litoral, que no té empresa pública; després la
Direcció General de Caça, Protecció d'Espècies i Educació
Ambiental que, com saben, és una nova direcció que aglutina
dues parts d'altres dues direccions de la passada legislatura, el
que era Espècies Protegides i Educació Ambiental; i la quarta
direcció general, Recursos Hídrics, que té les dues empreses
públiques IBAEN i IBASAN. Amb això, si els sembla bé,
podríem començar.

Llegiré el document, perquè m'agradaria que quedàs per a
tothom, a part de quedar escrit, quedàs per a tothom i
especialment, també, per als mitjans de comunicació.

La preocupació per a la conservació del medi natural és una
de les principals prioritats de l'actual govern de les Illes Balears.
Una preocupació que neix de la nostra responsable, ferma i
irrenunciable voluntat de preservar el nostre entorn natural.
Entenem aquest com una part fonamental del nostre patrimoni
comú i, al mateix temps, com la base sobre la qual s'ha de
fonamentar la nostra principal indústria, el turisme, que cada dia
exigeix una major qualitat en matèria mediambiental. Això és
fruit, sense dubte, d'una major cultura ecològica que no és
exclusiva de cap segment ideològic concret, sinó una aspiració
legítima del conjunt de la societat illenca, sigui quina sigui la
seva ubicació a l'escenari polític de la nostra comunitat.

L'aposta mediambiental del Govern balear es projectarà en
base a dos fils conductors, a dos principis essencials que
introduiran, en la nostra opinió, matisos nous a un debat
mediambiental massa sovint condicionat per tòpics i perjudicis
que avui semblen definitivament caducats. Els principis als
quals em refresc són: primer, per una part un diagnòstic rigorós
i no contaminat -repetesc, rigorós i no contaminat- per idees
preconcebudes sobre la situació real del medi natural de la
nostra comunitat en tots els seus àmbits; i en segon lloc,
l'adopció de mesures més adequades a cada situació concreta,
sense oblidar que les actuacions mediambientals sempre han
d'estar al servei dels ciutadans i no a l'inrevés. És a dir,
treballarem per una preservació mediambiental que no sacralitzi
la natura en perjudici de l'home, sinó que aspiri a una
convivència harmònica dels dos elements, sense concessions
ni els radicalismes ecològics d'uns ni l'actitud depredadora
d'altres.

En el poc temps que duim al front de la conselleria, ja hem
començat a analitzar amb profunditat tota la problemàtica que
afecta el medi ambient de la nostra comunitat, i ja hem començat
a dissenyar un pla d'actuacions en el qual el que és urgent s'ha
hagut de superposar en una primera etapa a allò que és
important -repetesc, l'urgent s'ha superposat a l'important. No
es pensin que això és un joc de paraules, la necessitat
d'intervenir ràpidament en determinats temes, que no poden
esperar, ha condicionat fins ara la nostra tasca, però aquest fet
no ens fa oblidar en cap moment la conveniència de plantejar
una política mediambiental a mitjà i llarg termini que neix de la
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reflexió de l'anàlisi mesurada i de la planificació rigorosa dels
objectius a assolir.

Una cosa ens agradaria deixar ben clara durant aquesta
intervenció. Les actuacions mediambientals no són un invent
recent, ni dels darrers quatre anys, tampoc no nasqueren
supeditades a l'impost turístic, molt abans que aquest impost
sorgís, els successius governs d'aquesta comunitat, vostès
mateixos la passada legislatura, ja havien apostat per intervenir
en la preservació i millora del nostre entorn natural, un botó de
mostra, el Pla de depuradores que va començar a principis de
l'any 80, una filosofia que nosaltres mantendrem i potenciarem
sense necessitat d'haver de recórrer a un impost que no ha
aportat res positiu a aquesta comunitat.

A l'hora de dur endavant aquestes inversions, pensam
colAlaborar activament amb la futura fundació per al
desenvolupament sostenibles de les Illes Balears, una eina que
permetrà des de la cooperació i el consens articular una política
d'inversions autènticament rigorosa. En el disseny i la seva
execució treballarem conjuntament amb les conselleries de
Turisme, d'Hisenda, d'Agricultura i d'altres.

Alguns dels projectes que avui exposaré en aquesta
comissió, podem tenir perfectament el seu encaix natural en la
filosofia que inspira l'esmentada fundació, uns projectes que
seran oportunament debatuts per totes les institucions que
conformaran el primer instrument que, sense haver de recórrer
a la confrontació i apostant, en canvi, pel diàleg, aspira dotar
aquesta terra de les inversions en matèria mediambiental a les
quals té dret una societat moderna.

En el disseny d'aquest marc d'actuacions -i aquí ja entraré
dins cada una de les direccions generals-, la política hídrica, la
política hidràulica serà, sense dubte, una de les nostres
prioritats. I en aquest cas els parl de depuració, en concret és
aspiració nostra gaudir a mitjan termini d'una xarxa de plantes
depuradores d'aigua en condicions de màxima operativitat, així
volem contribuir a palAliar els problemes estructurals que
històricament patim, que ha partit la nostra comunitat en
aquesta matèria. En aquest sentit, les 75 plantes, les 75 EDAR
que conformen l'actual xarxa de depuració d'aigua seran
revisades i posades al dia per tal que la qualitat d'aigua que
tractin sigui apta per poder regar, per poder regar usos
agrícoles, jardins, camps de golf, reinfiltrar l'aigua, i si ha d'anar
a parar a la mar, ho faci amb totes les garanties mediambientals.
De fet, d'aquí a final d'any es durà a terme una sèrie d'inversions
amb caràcter d'urgència, per tal d'arreglar deficiències tècniques
tant a les pròpies plantes depurades com a les estacions de
bombeig.

Els nostres objectius són, per una part aconseguir el
tractament terciari per a cada una de les depuradores de les
nostres illes i, per una altra procedir a la legalització de tota la
xarxa de depuradores, abocadors i emissaris submarins. Pensam
que aquesta darrera actuació és imprescindible perquè afecta la
nostra imatge a l'exterior i, per tant, també pot acabar
condicionant la nostra projecció en el camp turístic, i no hem
d'oblidar que per a nosaltres, per a aquest govern, turisme i
medi ambient són les dues cares d'una mateixa moneda.

Un incís important, Formentera -i aquí ja conjugaré la part de
depuració i la part d'aigua en alta a Formentera. Feim feina amb
el tractament terciari i per la racionalització de les tarifes d'aigua
en alta a Formentera, a fi d'evitar uns costos excessius per a la
població. A Eivissa feim feina per la unificació dels consorcis
i les tarifes d'aigua en alta. 

En tema de dessalació, que és l'altre tema del qual els volia
parlar en aquesta direcció general, en aquest mateix capítol cal
incloure l'entrada en funcionament de noves dessaladores
d'aigua marina. En aquest cas, les nostres actuacions es
limitaran a construir únicament les dessaladores que facin falta,
en tot cas seran menys que les que va fer el govern anterior per
complir els objectius anteriorment esmentats, no es faran -és el
nostre compromís- més dessaladores de les necessàries, a fi de
preservar els nostres aqüífers des de criteris de sostenibilitat.
No oblidem que és molt més ecològic -repetesc, no oblidem que
és molt més ecològic- posar en funcionament una dessaladora
que salinitzar un aqüífer. La nostra previsió és fer dues
dessaladores a Mallorca -a Andratx i a Alcúdia-, una a
Ciutadella, a Menorca, i una altra a Santa Eulàlia, a Eivissa. En
el cas de Mallorca, la creació d'aquestes instalAlacions anirà
acompanyada d'una xarxa d'interconnexió reversible des de
Palma a la Badia d'Alcúdia i des de sa Costera a Consell ,  a
efectes de garantir el subministrament d'aigua cap al nord de
l'illa; pel que fa a sa Costera, els puc anunciar que la primera
pedra d'aquest important projecte es posarà abans de finals
d'any. En el cas de Menorca, amb aquesta dessaladora se
solucionarà el problema de subministrament d'aigua de
Ciutadella. I pel que fa a Eivissa, s'apostarà per la dessaladora
de Santa Eulàlia a efectes, també, de garantir el subministrament
d'aigua al municipi de Sant Joan, amb una clara intenció de
preservar els seus prats i pous. Respecte del subministrament
de la zona sud d'Eivissa, es realitzarà la canalització cap a la
Platja d'en Bossa, a fi de donar solució a un altre dels
problemes històrics d'aquesta illa.

La revisió i l'actualització del Pla hidrològic de les Illes
Balears i l'elaboració d'una nova normativa sobre pous serà
igualment un objectiu prioritari per a la Direcció General de
Recursos Hídrics, també la redacció d'un pla permanent, un pla
permanent de neteja i manteniment de la xarxa hidrològica de
Balears, els torrents. Aquest pla permanent contemplarà un
increment en la inversió destinada a la neteja i conservació dels
torrents. Per poder dur endavant aquesta inversió està previst
fer ús de l'objecte social de l'Institut Balear de l'Aigua i
l'Energia, l'IBAEN, que ens permetrà disposar de més recursos
econòmics, lògicament a través d'endeutament, han deixat
poques coses els que acaben de fugir. Tenim molt clar que en
torrents no ens conformam amb el que és el manteniment i la
neteja, amb això no ens conformam, malgrat ara sigui suficient,
sinó que es faran noves adequacions a les seccions
hidràuliques dels torrents. 

Una altra de les fites pendents de la Conselleria de Medi
Ambient és l'elaboració d'una llei d'aigua que reguli i planifiqui
l'ús d'aquest important i deficitari recurs natural a la nostra
comunitat. Respecte de la gestió i la demanda de l'aigua,
pensam impulsar campanyes d'educació ambiental que no vagin
a premudes, sinó que mantenguin una línia constant, atesa la
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importància d'aquest recurs natural per a la nostra societat. No
hem de recordar només Santa Bàrbara quan trona. Encara més,
volem plantejar un ambiciós projecte per a la renovació i
reparació de les xarxes de distribució d'aigua que actualment
enregistren un alt nivell de pèrdua en el conjunt de la nostra
comunitat. Per aconseguir aquest objectiu, estudiam arribar a
acords amb els consells insulars, amb els tres, per aportar
recursos econòmics a fi de fer front a aquest problema. S'ha
acabat de xerrar que les xarxes perden aigua, arriba el moment
de posar doblers perquè s'arreglin les xarxes.

Passam a una altra direcció general, la de Qualitat Ambiental
i Litoral centrarà les seves actuacions en quatre grans àrees:
residus i contaminació atmosfèrica, qualitat ambiental, energia
renovable i litoral.

A l'apartat de residus apostam per definir, d'una forma ja
clara, un pla director sectorial de residus perillosos, i per la
recuperació de distints sòls contaminats de les Illes. Pel que fa
a qualitat ambiental, dues qüestions que ja està bé de parlar-ne,
es tracta de fer-hi feina, el programa Ecotur i l'Agenda Local 21,
que l'Agenda Local 21 no sigui un refugi de capítol 2 de segons
quins ajuntaments. Intensificarem la promoció exterior de la
nostra comunitat, per la qual cosa participarem a fires
mediambientals i turístiques i a congressos internacionals, tot
basant-nos en tres eixos molt clars: qualitat de l'aigua, neteja del
litoral i parcs naturals. Hem de ser capaços de lligar aquestes
tres coses, perquè són necessàries per a nosaltres, per als que
ens visiten i per al futur. Es mantendran les subvencions en
energies renovables, es continuarà incentivant el pla de
reconversió de molins incloent-hi la seva posada en
funcionament i la conseqüent explotació dels molins de
Campos.

Quant al litoral es procedirà a la seva ordenació mitjançant
la regulació d'usos i es durà a terme un ambiciós pla de neteja
del litoral intentant signar un conveni amb el Ministeri de Medi
Ambient per aportar a terme les actuacions, tant en el marc de
les competències autonòmiques com estatals; aquest conveni
comptarà des del principi amb la Conselleria de Turisme, i es
demanarà la participació i la colAlaboració dels ajuntaments
costaners.

Com els he dit, l'organigrama d'aquesta conselleria
incorpora, aquesta legislatura, una nova direcció general, la de
Caça, protecció d'Espècies i Educació Ambiental. Precisament
l'elaboració d'un pla integral de caça serà una de les prioritats
d'aquest departament, per tal de dissenyar un marc estable on
tengui cabuda una activitat que compta amb una gran tradició
a la nostra comunitat i que també permeti incorporar més enllà
de tòpics pocs respectuosos amb l'activitat cinegètica, la figura
del caçador com un agent actiu en la tasca de conservació de
l'equilibri natural. Entre altres aspectes, el pla estudiarà
l'equilibri de les poblacions cinegètiques, la seguretat en la
pràctica de la caça, el control del furtivisme i els usos de verins,
el control d'espècies invasores, entre d'altres.  Aquesta tasca de
regulació de la caça tendrà la seva culminació en la redacció
d'una llei balear de caça, una antiga reivindicació del sector
cinegètic illenc, que és voluntat nostra assumir amb una clara
vocació de normalitzar aquesta activitat des de criteris

d'estabilitat i màxim consens. A més, crearem vedats socials a
cada illa, un a cada illa, que inclouran el desenvolupament
d'aquelles accions que contempli el pla integral, així com la
formació i educació dels caçadors i la pràctica d'altres
modalitats de caça, com falconeria, fura, arts i d'altres.

Les actuacions de la nova direcció general, pel que fa a
protecció d'espècies, posaran èmfasi en l'elaboració
actualització del banc de dades sobre la fauna illenca, a més de
potenciar la recuperació d'espècies salvatges o la cria en
captivitat d'espècies protegides, sense oblidar l'elaboració de
censos d'espècies protegides o en perill. En aquest capítol, la
Conselleria de Medi Ambient gestionarà centres de recuperació
de fauna salvatge, amb l'objectiu de preservar les espècies
pròpies de les Illes i garantir-ne la supervivència.

Pel que fa a l'educació ambiental, apostarem per polítiques
transversals amb altres departaments del Govern, com per
exemple amb la Conselleria d'Educació en el cas de la creació -i
els pos un exemple- d'un distintiu ecològic que s'atorgaria a
aquelles escoles que vulguin incorporar al seu currículum
educatiu el desenvolupament de projectes mediambientals. Una
altra fórmula és arribar a acords amb la Conselleria d'Agricultura
en el sentit d'avançar cap a la conscienciació i educació en l'ús
de productes contaminants perillosos per a les espècies. A més
es realitzaran campanyes destinades a sensibilització ambiental
i es desenvoluparan propostes d'estratègia balear d'educació
ambiental, tals com l'aposta com l'observatori ambiental de
PIMEN, en colAlaboració amb la fundació Universitat d'Empresa,
o la difusió de l'educació ambiental, entre d'altres projectes a
mitjan termini.

Pas ara a la quarta direcció general. La Direcció General de
Biodiversitat desenvolupa la seva tasca en dues àrees
fonamentals: espais naturals protegits i gestió forestal. En el
primer apartat serà prioritària la creació de l'organisme autònom
Parcs Naturals de les Illes Balears; també la declaració de parc
natural a la Serra de Tramuntana a Mallorca, sempre, sempre
des del consens i no des de les imposicions, és a dir, amb la
incorporació de finques públiques i les privades que
voluntàriament s'hi vulguin adherir. Jo puc dir que aquí
aconseguirem fer el que no es va fer la passada legislatura, que
a la Serra de Tramuntana de Mallorca tenguem un parc natural.

No vull oblidar tampoc, clarament, i ho vull dir ara que
comença la legislatura, la revisió de les figures del Pla de
recursos naturals i del Pla d'usos i gestió dels distints parcs
naturals de les Illes Balears. Aquestes actuacions es veuran
completades amb un ambiciós pla de millora d'equipaments en
els espais naturals protegits, incloent la seva adequada
senyalització. 

Pel que fa a la gestió forestal, està prevista l'elaboració
d'una llei forestal balear, la importància de la superfície forestal
a la nostra comunitat es veurà ajudada d'una actuació enèrgica
en matèria de prevenció, vigilància i extinció d'incendis
forestals, que serà refrendada amb la culminació del procés de
redacció i execució dels plans comarcals de prevenció i extinció
d'incendis, dels quals n'hi ha d'elaborats i n'hi ha que encara no
s'han posat en marxa.
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En relació amb la restauració forestal, està previst signar, si
encara és possible, amb el Ministeri de Medi Ambient el
conveni del Pla forestal nacional per repoblar i reforestar zones
cremades o inundades. Des de la Conselleria de Medi Ambient
aspiram a recuperar i impulsar convenis amb propietaris privats
de finques, a fi de potenciar la seva reforestació. També ens
comprometem a tancar l'assignatura pendent d'acabar les
tasques de (...) dels arbres afectats pel temporal de fa quasi dos
anys. I, com no pot ser d'altra manera, es dedicarà una especial
atenció a les plagues forestals i en concret a la lluita contra la
processionària del pi, una actuació que avui per avui
consideram prioritària i urgent atès que afecta un 60% de la
massa forestal de la nostra comunitat.

Pel que fa a l'empresa pública de l'IBANAT, es procedirà en
aquesta legislatura a una reestructuració dels seus mitjans
materials, personals i logístics, sense renunciar a una
modernització dels procediments interns d'actuació. També és
intenció de la Direcció General de Biodiversitat elaborar un
protocol que contempli la coordinació eficaç de les seves
tasques amb altres departaments del Govern. Per acabar, serà
una aposta d'aquesta conselleria la recuperar d'àrees recreatives
d eles Illes en mal estat, deplorable de veritat, així com la creació
d'altres de noves, atès que més d'un milió de persones l'any
aprofiten aquestes àrees i les visiten.

Les línies mestres d'actuació que avui els hem avançat -ja he
dit a alguns membres de la comissió que estaven molt cansats
que no passaria dels devuit minuts- no esgoten, ni de lluny, el
programa d'actuacions que aquesta conselleria té previst dur
endavant els propers mesos, però sí són indicatives de les
prioritats que marcaran la nostra actuació al llarg d'aquesta
legislatura. Pensam que aquest pla d'actuacions respon a una
visió de la política mediambiental inspirada en la realit at i
necessitats objectives de la nostra societat. Al mateix temps, és
un programa que aspira gestionar el nostre medi natural des
d'una filosofia política fonamentada en el rigor i la renúncia a
qualsevol temptació d'unilateralisme i a la recerca de consens
entre totes les institucions, grups socials o entitats privades
relacionades amb la preservació del nostre medi natural.

L'únic concepte que no trobaran aquí, és la imposició o
l'actuació messiànica inspirada gairebé sempre en actituds que
amb el pas del temps acaben en res. Com a conseller, vull
avançar des d'ara mateix que amb sentit comú i amb sentit de la
responsabilitat, podrem parlar de tot amb tothom, sabem que no
tenim la resposta a tots els problemes del medi ambient balear,
però el que sí tenim és la mà oberta a tots els que de bona fe
vulguin compartir amb nosaltres les seves preocupacions en
defensa d'un patrimoni natural que és, en definitiva, un
patrimoni de tots vostès.

Moltíssimes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva exposició. 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

p reguntes o observacions. Per això deman als portaveus s i
volen una suspensió de la sessió o si podem continuar. 

Podem continuar. Gràcies.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedim a la intervenció dels grups parlamentaris. Pel Grup
Parlamentari Mixt, intervendrà la diputada Sra. Dolça Mulet.
Tots els grups tenen un màxim de deu minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Des del Grup d'Unió Mallorquina volem donar les gràcies a
la conferència del conseller de Medi Ambient i del seu equip i
desitjar-li que la seva gestió tengui èxit. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mulet.

Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
intervendrà la diputada Sra. Margalida Rosselló, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No seré tan breu, però intentaré
ser-ho. En primer lloc, de part del Grup d'Esquerra Unida i Els
Verds vull agrair la compareixença del conseller de Medi
Ambient i de tot el seu equip, i agrair molt que avui se'ns hagi
fet aquesta exposició i, a més, d'una manera breu. Esperem que
al llarg d'aquesta legislatura hi hagi ocasions per parlar de tots
els temes que vostè ha esmentat d'una manera més profunda,
per poder fer propostes i per poder expressa la nostra opinió.

Respecte del que ha plantejat, li voldria fer una sèrie
d'observacions i una sèrie de preguntes. En primer lloc, crec
que amb algunes actuacions, sobretot amb el tema de recursos
hídrics, sembla més aviat una conselleria d'obres públiques que
no una conselleria de medi ambient, però també entenem que,
evidentment, les seves propostes estan dins la línia que vostès
sempre han defensat, el Partit Popular, i en aquest sentit,
evidentment, estam en desacord amb alguns temes perquè
entenem que no responen al diagnòstic que vostè diu que tan
profundament vol fer i sobretot que no el vol fer en qüestions,
diríem, reduccionistes, o no sé quina paraula ha emprat. És una
qüestió objectiva, jo també el convit que faci una anàlisi i un
diagnòstic objectiu de com estan els nostres recursos hídrics
i que plantegi opcions, que crec que varen encetar i algunes
fins i tot s'executaren per part de la Conselleria de Medi
Ambient del pacte de progrés, que crec que anaven en una línia
molt positiva i que intentaven resoldre un problema que hi
havia respecte dels recursos hídrics i, sobretot, respecte del
manteniment dels nostres aqüífers.

Dit això, li voldria fer una sèrie de preguntes. Ha parlat al
llarg de la seva compareixença i en tots els aspectes,
d'inversions en molts d'àmbit, i jo li he de dir que la Conselleria
de Medi Ambient normalment ha estat una conselleria que ha
tengut un dèficit pressupostari, al nostre entendre, sempre ha
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estat necessari que hi hagués més inversions en temes
mediambientals i, per tant m'agradaria que em digués com pensa
que es podran dur a terme aquestes inversions de què vostè ha
parlat, a través de quines línies, si serà el mateix govern, i per
tant té clar que el govern del Partit Popular pensa posar els
temes de medi ambient en primera línia i pensa dedicar-hi més
doblers del pressupost de la comunitat, o si té altres vies, que,
si en té, m'agradaria que ens les pogués esmentar.

També li vull demanar si pensa modificar el cànon de
sanejament, tenint en compte que és absolutament insuficient
per cobrir les necessitats de depuració, tema en el qual tenen
interès, i això és positiu, i si pensen fer cap modificació de la llei
de cànon perquè, com dic, el tema de depuració és molt
important i requereix d'unes inversions importants.

Per altra banda també li voldria demanar si el Pla hidrològic
de les Illes Balears, on hi ha un 60% aproximadament -no sé ara
si ho dic exactament-, un percentatge elevat que el Govern de
l'Estat ha de pagar o ha d'invertir en temes de gestió de la
demanda, si vostè pensa reclamar-ho de Madrid o únicament i
exclusivament l'únic que pensa fer són obres. Jo l'encoratjaria
que realment, ja que hi ha tan bona relació política amb el
Govern de l'Estat, aquest pla hidrològic es pogués complir en
els apartats que no són exclusivament fer infraestructures i fer
obres, sinó sobretot gestionar la demanda i fer una bona feina,
el que vostè ha dit: xarxes, millorar l'estat dels aqüífers, gestió
de la demanda, etc.

També li voldria demanar -intentaré ser molt ràpida, Sra.
Presidenta- per què fan falta aquestes depuradores que vostè
diu que són tan necessàries. Supòs que no em podrà
respondre, però al nostre entendre no són necessàries en
absolut, sobretot tenint en compte que hi havia tota una sèrie
d'actuacions que es duien a terme i crec que des de la intenció
clara d'aquesta diputada i d'aquest grup al qual jo represent,
que no hem de marcar-nos des d'un punt de vista apassionat,
sinó des d'un punt de vista objectiu, crec que aquestes
dessaladores només són en funció d'una polèmica que hi va
haver a l'anterior legislatura, però no responen a aquest
diagnòstic de com estan els recursos hídrics. Per tant, aquestes
dessaladores per quina raó són necessàries?

Passam a una altra qüestió, vostè ha fet esment a una
fundació, no sé si ho he agafat bé perquè ha estat molt ràpid,
una fundació per al desenvolupament sostenible de les Illes
Balears -no sé si ho he entès malament. Li voldria demanar què
és exactament aquesta fundació i en què es composarà.
Exactament quins són els seus objectius i les seves actuacions,
i què és el que suposa aquesta fundació.

Continuant amb altres temes a què ha fet esment, li
demanaria quins criteris hi ha per a la neteja de torrents, perquè
crec que en aquest sentit els criteris són importants i
m'agradaria conèixer-los, almenys que els esmenti molt
ràpidament: Igual que com es farà aquesta neteja del litoral.

També li voldria demanar si s'augmentaran les subvencions
per energies renovables, ha dit que es mantendrien, però jo crec
i estic convençuda que és necessari augmentar-les, de fet així

ja es va observar a l'anterior legislatura, si pensa augmentar o
no aquestes subvencions, que no cobreixen les demandes. En
aquest sentit, també l'encoratjaria que això es pugui dur a terme.

Veig que a vostè li interessa molt el sector de caça, aquest
pla general de caça, m’agradaria em pogués explicar quan és
que estarà fet i amb quins objectius, almenys generals, es
planteja i si em podria una informació respecte d'això.

Respecte a la qüestió de biodiversitat dir-li també que
pensen crear un organisme autònom de les Illes Balears, de
parcs naturals o una cosa així, no sé si ho entès bé. M’agradaria
m’expliqués quines competències tendrà aquest organisme
autònom i si serà una administració paralAlela o un poquet saber
com funcionarà. I dir-li que evidentment jo no li don
l’enhorabona per fer el parc natural a la Serra de Tramuntana, jo
estava convençuda de què el farien perquè evidentment fer-ho
dins finques públiques no té cap sentit, la qual cosa jo crec que
aquí hi ha un plantejament molt diferent als que vostès tenen i
evidentment en aquesta qüestió li voldria dir que allò que pens
que hauria de fer vostè i el Partit Popular, ja que vostè
representa evidentment el Govern del Partit Popular és per què
no negocien també les expropiacions que es faran per les
carreteres que es duran a terme allà on també s’involucrarà
propietat privada. 

Jo crec que la protecció de la biodiversitat no va en funció
de la propietat privada sinó que va en funció de criteris que són
precisament altres i no té res a veure en fer malbé la propietat
privada. Li vull lloar el fet que evidentment s’intenta que hi hagi
consens, que a més s’intenta fer convenis, jo crec que això és
un aspecte positiu, però només dir que es farà un parc natural
a finques públiques, francament això no és fer més que
senzillament cobrir un expedient que no té massa sentit i en
aquest sentit només li volia fer aquest suggeriment.

La revisió dels PORN, ha dit que revisaria tots els PORN,
m’agradaria saber també quan els revisarà, quins PORN
exactament revisarà i en quin concepte les revisarà, si els
revisarà només per reduir aquest espai natural protegit, o una
mica per quina raó ho farà.

Després també en referència a l’IBANAT, ha parlat de
reestructuració dels seus mitjans. Jo li voldria demanar si pensa
posar en marxa, i m’agradaria que per favor em contestés d’una
manera el més escèptica possible, si és possible, com a
conseller de Medi Ambient. Si pensa posar en marxa, continuar
amb l’oferta pública, o pensa senzillament deixar-ho damunt la
taula. Jo crec que és un tema allà on jo evidentment he de dir
que és un tema que vull saber, què pensa fer? Si pensa deixar-
ho o pensa continuar-ho. Senzillament tenir una resposta
concreta.

Després ja per acabar i perdonin el meu... Voldria saber, veig
i not a faltar molt en aquesta Conselleria de Medi Ambient
aspectes fonamentals del medi ambient. És a dir, vostè ha parlat
d’elements que evidentment hi té competències, però n’hi ha
d’altres que m’agradaria saber una mica si pensen treballar-hi
o no pensen treballar-hi. Per exemple, en el Pla balear del clima
que és un tema importantíssim de cara a tot allò que és complir
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o intentar complir el Protocol de Kyoto, és un tema allà on s’hi
estava treballant des d’abans, a veure si en això s’hi treballarà.
Amb els indicadors mediambientals si es seguirà treballant o no
es seguirà treballant. Si a les agendes locals, que vostè ha dit
que impulsaria, cosa que em sembla molt bé, si es farà una
agenda, segons diuen les DOT, a nivell global de les Illes
Balears, que també és un tema que estava pendent. I en aquest
sentit i en aquesta línia, quines línies de treball faran vostès
respecte aquests punts?

Per altra banda també si el seguiment de la legislació
ambiental que en aquest moment hi ha a nivell europeu i a nivell
estatal i per tant, les actuacions en les agressions que s’està
fent en el medi ambient, des de tots els àmbits, residus, aigües,
espais naturals, etcètera. Quin seguiment es farà o quina
actuació, si vostès hi posaran més mitjans, si faran algun tipus
de seguiment especial, si no el faran. M’agradaria per tant, si em
pogués contestar.

M oltes gràcies, li he demanat moltes coses. Tampoc esper
que em faci una exposició exhaustiva perquè ja li dic, supòs que
hi haurà molt de temps, però sí breument almanco si pot
esmentar algunes línies de treball que durà endavant la
conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista intervé la diputada Sra. Maria
Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista agrair la presència del Sr. Conseller de
Medi Ambient i de tot l’equip de tècnics que l’acompanyen per
donar-nos compte de les línies bàsiques d’actuació de la seva
conselleria. Veim que el Sr. Conseller ha vengut amb
l’entusiasme que el caracteritza, és una persona entusiasta per
naturalesa i emprant una expressió popular diria que pareix un
infant amb sabates noves i esper que les sabates quan li tornin
velles no el deixin de fer botar igualment com ara d’alegria i de
ganes de fer feina per al medi de la nostra comunitat.

Evidentment en aquesta primera compareixença ha fet un
repàs molt ràpid damunt totes les actuacions, segurament i
vostè ja ho ha dit a la seva intervenció que no contempla totes
i cada una de les actuacions que durà a terme la conselleria,
però sí que ens ha donat una mica d’idea de les línies en les
quals intervendrà. A mi m’agradaria, no li discutiré ara
evidentment les coses que vostè ens ha exposat perquè a més
de ser molt esquemàtiques ja tendrem temps durant tota
aquesta legislatura per anar presentant iniciatives i també vostè
tendrà ocasió de comparèixer en altres moments en temes més
puntuals i més concrets allà on podrem aprofundir allà on ens
sembli més oportú.

Tanmateix jo li demanaria a veure si es podia explicar una
mica més en el tema que ha anomenat vostè quant a inversions
mediambientals que hi hauria una colAlaboració amb la fundació
que es vol crear des de Turisme per suplir, en certa manera, els
fons de l’ecotaxa, no sé si ho he entès molt bé i a veure si és
que la Conselleria de Medi Ambient invertirà en aquesta
fundació, colAlaborarà, posarà els recursos de la Conselleria de
Medi Ambient en aquesta fundació o si serà a l’inrevés, no l’he
entès molt, no ho ha explicat evidentment, però tenc entès que
encara els fons d’aquesta fundació no tenen un origen molt clar
i per tant, no sabem si això serà que la conselleria invertirà en
aquesta fundació, o si serà a l’inrevés. M’agradaria que ho
expliqués una mica més si pot.

Ara sí que m’agradaria passar al tema de depuradores. És
veritat que hi ha unes 75 depuradores, hi ha una xarxa de
depuradores bastant extensa, però que el seu funcionament és
molt deficient, tot i que hi ha hagut diferents intents des de fa
molts d’anys i un ex-president bravejava de què no queia ni
una gota a la mar sense depurar, això no ha estat veritat mai.
Creim que a hores d’ara ja és ben hora i ben necessari que
aquestes depuradores funcionin això com toca, sobretot
depuradores i emissaris i tot allò que comporta les
infraestructures de depuració d’aigües en general. Aquest estiu
hem pogut veure, malauradament, en el nostre litoral com
anaven les aigües sense depurar directament a la mar a molts
d’indrets de Mallorca i això ho hem vist tots, hem vist surar
dins la mar qualsevol tipus de residus que normalment no es
tiren amb les mans, diríem. Per tant, és un tema molt important,
molt necessari que s’hi posi fill a l’agulla i a més urgentment
perquè no podem estar d’aquesta manera que els residus se’n
vagin dins la mar, a més de la brutor que malauradament tiren
els vaixells a alta mar, però tampoc n’hem de tirar des del litoral
perquè aquí sí que hi ha remei i li podem posar.

La depuració terciària també era un objectiu que molts de
governs han tengut, aquestes ganes de poder utilitzar l’aigua
depurada per poder regar també constituiria un estalvi a l’aigua
de pous, a l’aigua “bona”, l’aigua que encara és verge des de
la terra. Per tant, creim que també s’hi ha d’incidir moltíssim i és
un tema molt important per no deixar-lo passar més, ni per a
altres legislatures.

M’ha cridat l’atenció que digués que només es faran les
dessaladores necessàries, esper que així sigui i si no n’hi ha cap
de necessària idò cap. Vull dir que es faci una anàlisi profund
de la necessitat de la instalAlació de noves dessaladores i si no
en fa falta cap que sigui suficientment honest per no posar-ne
absolutament cap.

D’un altra tema que volia parlar era del tema dels torrents.
És veritat que els torrents de les Illes Balears necessiten d’una
neteja permanent perquè no només s’embruten per la pròpia
flora natural que hi neix sinó perquè també hi ha actituds
incíviques que els utilitzen com a abocadors. Hi hauria d’haver
una vigilància molt estreta i sobretot un règim de sancions per
poder castigar, la paraula no m’agrada, però almanco per poder
evitar que la gent precisament perquè els toquen la butxaca o
no sé de quina manera perquè la gent no utilitzi els torrents com
a abocadors naturals perquè després passa el que passa quan
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hi ha crescudes que són superiors a les normals i això és
freqüent a aquestes Illes nostres, en el mes de setembre
normalment tothom passa pena i jo que som d’una comarca que
malauradament hem patit inundacions i torrentades amb
conseqüències greus, tenim una especial sensibilitat damunt
aquest tema. 

I ara aprofit per fer-li una pregunta molt concreta que supòs
que també en altres debats tendrem ocasió de poder-ne parlar
més extensament, però sí m’agradaria que em digués si pensen
complir un compromís que tenen amb l’Ajuntament de Manacor
d’encausar el cau del torrent antic per dins el poble. Ara es fa
el desviament del torrent per fora, 12 anys després d’haver-se
consensuat el projecte, fos demandant i després de molts d’alts
i baixos i moltes anades i vengudes d’aquí a Madrid i de
Madrid a Palma i de Palma a Manacor, però finalment s’està
executant l’obra i hi ha el compromís per part de l’ajuntament i
del Govern balear de posar remei en el cau que està malament,
hi ha trossos que són els més estrets dins el cau de Manacor i
que això provoca també una mala circulació de l’aigua quan hi
ha unes plogudes més grans d’allò que seria normal.

Després vostè ha dit que prestaria especial atenció a la
neteja del litoral, jo he parlat un poc de la neteja de la mar, però
és que no només hem de pensar en la neteja de la mar, de
l’aigua de la mar sinó que el litoral també, malauradament, pateix
una brutícia que tan li ve des de la terra, com allò que la mar
treu quan fa temporals i també se li ha de prestar una especial
atenció.

Quant a la Direcció General de Caça, bé crec que les
actuacions que s’hagin d’anar fent ja les veurem, ara no sé si
això entrarà en conflictes competencials amb el Consell de
Mallorca que també té una política molt intensa quant a caça i
m’agradaria em contestés a veure si estan ben definides cada
una de les competències que té cada una de les dues
institucions perquè es puguin fer feines complementàries i no
superposades una damunt l’altra.

I ja finalment, bé una cosa, vostè ha dit que es crearà el Parc
de la Serra de Tramuntana, això és una vella aspiració del nostre
partit, nosaltres des de fa molts d’anys reclamam que el Parc de
Tramuntana sigui parc natural, però aquí coincidesc amb la
portaveu d’Esquerra- Els Verds quan ha dit que fer parc natural
només amb les finques públiques tan sols és una passa. Crec
que no té cap mèrit ni cap sentit tampoc fer un parc només amb
les finques privades perquè seria declarar parc unes clapetes
que no estan connectades entre elles si no que els ecosistemes
són molt més amples que no... i no es limiten a les parets que
envolten o que limiten una finca. Per tant, s’han de tenir en
compte moltes més coses que no només la propietat de les
finques quan es declara parc natural.

I ja finalment també vostè ha dit que hi haurà una lluita
contra la processionària del pi i avui hem vist pels mitjans de
comunicació una notícia que m’agradaria també fer-hi una mica
d’esment. Faran una fumigació segons he pogut veure en els
mitjans de comunicació, no és una notícia que surti de la
conselleria, m’ha paregut, és una demanda, no sé si és un
científic o una persona interessada en aquest tema que demana

que s’hi facin uns estudis previs per veure els efectes que
tendrà la fumigació sobre les altres espècies. A mi també
m’agradaria que sobre aquest tema s’hi expliqués una mica més
si pot ser i si no ja en altres ocasions ja tendrem oportunitat de
parlar-ne.

I per part meva ja aprofitaré la rèplica si és que hi ha alguna
altra qüestió que m’hagi quedat enlaire.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari Socialista
intervé la diputada Sra. Joana Maria Seguí i Pons.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, Sr. Conseller, senyores i
senyors diputats. Agrair-li igualment la seva presència i la del
seu equip en aquesta compareixença, tal volta ens hagués
agradat sentir tot i que tendrem 4 anys per poder escoltar, per
poder debatre la seva política mediambiental, des del nostre
grup ens hagués agradat que el temps breu que hi ha dedicat
hagués estat un poc més llarg. La nostra int ervenció anirà en
primer lloc en consideracions de caire general a nivell temàtic i
en segon lloc en preguntes més puntuals, derivades de la seva
(...) pel resultat del 25 de maig fins ara. I en tercer lloc algunes
qüestions ja han estat formulades pels portaveus anteriors que
m’han precedit, per tant, algunes tal volta seran reiterades.

Quant a política d’aigües, evidentment l’aigua depurada o
no és una de les preocupacions fonamentals dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes i una variable cabdal per mesurar la
nostra qualitat de vida. Quant a la política de pous, quina pensa
ser la política de pous que durà a terme aquesta conselleria? A
diverses declaracions de premsa ha assenyalat que revisaria la
moratòria dels pous, que els aqüífers catalogats no es tocarien
i pel que fa als no catalogats exigiria que es compleixi la
legalitat. Semblava que el tema, segons declaracions, estaria
resolt el setembre, quines són les passes donades al respecte
per part de la seva conselleria?

Pel que fa al transvasament de La Costera el Sr. Conseller ja
ens ha anunciat el funcionament o l’inici a finals d’any, a l’estiu
del 2002 el Govern anterior va posar a disposició del Ministeri
de Medi Ambient de Madrid els terrenys per a la seva
realització, també en declaracions a premsa havia dit que a
principis d’octubre es començaria, ens alegram des del nostre
grup parlamentari que sigui a finals d’any quan comencin les
tasques del transvasament.

Pel que fa al tema de depuradores, sembla ser també haver-
hi certes contradiccions aparegudes també a premsa que tal
vegada condueixen a l’opinió pública a formar-se una certa
confusió. Per exemple, pel que fa a la depuradora de Vila a
Eivissa, si es farà ampliació de l’anterior, si se’n construirà una
de nova, sembla ser que va adquirir verbalment un compromís
davant l’Ajuntament de Vila, aleshores com, quan i què pensen
dur a terme d’ara en endavant?
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També quant a dessaladores el tema que preocupa també a
aquest grup parlamentari és evidentment anar de cara a
l’optimització dels recursos, demanar i encoratjar aquesta
conselleria que dugui a terme l’optimització dels recursos i que
moltes vegades no consisteixen en la construcció de noves
plantes dessaladores. Ens alegra que el conseller en aquesta
compareixença ens hagi dit, ens hagi anunciat que les
polítiques, directrius al respecte també aniran de cap a la
interconnexió, això és una bona notícia que optimitza els
recursos existents i que també, coincidint en les aportacions
dels grups parlamentaris que m’han precedit, que es miri de
tenir en compte cada vegada que s’hagi de fer una nova
inversió a efecte de no sobredimensionar ja que existeixen
problemes entre els convenis que es signen entre el Govern i
els ajuntaments, els ajuntaments són refractaris, quan plou no
n’agafen, quan no plou n’agafen, aleshores de vegades conduir
a aquest sobredimensionament hipoteca el futur quan la
dessaladora ja està feta.

Pel que fa a la política de parcs. Ens agradaria evidentment
conèixer, el conseller en aquesta compareixença l’ha anunciada,
que la política de parcs que es durà a terme des d’aquesta
conselleria serà una política de parcs en finques públiques i
unes adhesions voluntàries per part dels propietaris privats que
s’hi vulguin afegir. El nostre grup parlamentari entén que una
política de parcs no pot reduir-se únicament a seguir criteris de
propietat pública o privada, la biodiversitat territorial no atén
criteris de propietat. La riquesa mediambiental del territori i
alhora la fragilitat que aquesta implica no atén criteris de públic
i privat. Un Govern que ho és de tots i un Govern que governa
per a tots, com vostè ha dit en diverses compareixences en la
premsa i com avui també ens ha reiterat, que vol renunciar al
unilateralisme hauria de tenir en compte que la política de parcs
també ha de ser una política de parcs per açò, per a tots. Cert és
que aquest Govern està legitimat per la majoria absoluta que li
han donat les urnes dia 25 de maig per dur la política de parcs
que cregui més convenient per a aquesta comunitat. Però també
ha de dur a terme, creim des del nostre Grup Parlamentari
Socialista, una política de parcs des del respecte i la
contemplació de la legalitat vigent i amb això ens estam referint
a les darreres actuacions recents o els darreres nomenament s
recents que des d’aquesta conselleria s’han proposat o s’han
fet, per exemple a organismes com el Consell Econòmic i Social,
allà on per exemple la Llei del Consell Econòmic i Social parla de
la independència, la imparcialitat, la varietat i la pluralitat en
relació a l’origen dels membres que l'integren, tot i que sigui el
Govern qui el nomeni, la Llei del Consell Econòmic i Social és
clara en aquests termes. Aleshores, si vostè governa per a tots,
si vol governar per a tots, creim que els nomenaments recents
no són coherents amb aquests principis legals d'independència,
imparcialitat i varietat, a més de pluralitat.

Tot i que aquest Grup Parlamentari Socialista sap que no és
de la seva competència la matèria d'ordenació del territori i les
modificacions o no de les DOT, ens agradaria conèixer quina és
la seva opinió com a conseller de Medi Ambient, ja que vostè
ha recalcat, a l'inici de la seva interlocució que el medi ambient,
i ens alegra saber-ho, perquè això és una continuació d'una
política anterior, és un element transversal, no és un element
vertical, que afecta, impregna la resta de conselleries, quina és

la seva opinió com a conseller de Medi Ambient respecte de la
modificaciód e les DOT a Mallorca, a Eivissa i a Formentera, ja
que nosaltres creim, des del nostre grup parlamentari, que
significa francament una urbanització nova a un dels espais
naturals més emblemàtics i més fràgils del territori de les Illes
Balears.

Pel que fa a la problemàtica de residus, ens preocupa i, a
més, vostè ho ha tret també diverses vegades a compareixences
a premsa, ens preocupa com pensa eliminar les molèsties que
genera la mala gestió d'alguns abocadors i d'algunes estacions
de transferència, ens referim concretament a Triatge 2000, quan
i com pensen dur a terme els temes que acabin amb l'eliminació
de les molèsties per als ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes,
quina serà la política general, vostè ja ens ha anunciat un pla
director sectorial, perquè vostès tenen les competències en
inspecció, la resta estan transferides, quina serà la política
general en problemàtica de residus de cara a inspeccionar quan
la legalitat no es compleix.

Finalment, enguany, i estam d'acord que el tema de la
processionària és un tema d'envergadura, i ens alegra que
aquesta conselleria hagi pres mesures, les mesures pertinents
per acabar o per atacar aquesta plaga, enguany la partida
pressupostària per eliminar la processionària s'ha agafar, s'han
desviat fons procedents de l'ecotaxa d'un impost amb caràcter
finalista que han pagat els turistes i es destinarà a altres
finalitats, ens preocupa saber de cara a l'any que ve. Imaginam
que amb la llei de pressuposts veurem, evidentment, de quina
partida pressupostària i com pensen envestir aquesta temàtica.

Moltes gràcies, Sr. Conseller, per la seva presència i per les
seves directrius polítiques generals d'aquesta legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seguí. Vol contestar?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):

Sí, Sra. Presidenta. Si pot ser m'agradaria contestar aquest
primer bloc, i després ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font  i
Barceló):

Gràcies a tots per les seves intervencions. Jo he intentat ser
breu, no curt, ser breu, perquè pensava que era la meva
obligació, i per no dormir-los, però per mi podem estar fins a les
dotze de la nit parlant, si alguna cosa m'agrada és parlar i
sobretot parlar del que he de dur endavant amb aquest equip
meravellós que estic convençut que ho farem molt bé.

Vull agrair a la portaveu del Grup Mixt, d'Unió Mallorquina,
la seva confiança i assegurar-li que no se'n penediran.
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Respecte de la portaveu d'Esquerra Unida i Els Verds, clar,
el tema és simpàtic, jo abans seia allà i la diputada seia aquí,
però clar jo tenc un avantatge, jo duc 77 dies aquí i després hi
ha una acció de govern de 1.000 i busques de dies, de quatre
anys. Jo li agraesc que ens animi, però li vull fer una reflexió a
la representant d'Esquerra Unida i Els Verds, i és que això ha
canviat, no són els mateixos que governen, i sobretot que els
plantejaments no són els mateixos. I qui ha parlat són els
ciutadans, a partir d'aquí un no ha d'esperar que el facin content
amb les seves coses, com jo no esperava abans que em fessin
content amb les meves. Jo crec que ara es tracta d'executar bé,
de no incomplir la legislació i de fer les coses que, de qualque
manera, un grup d'homes i dones s'han compromesos durant
aquests quatre anys. Ho dic perquè segurament la política
virtual mediambiental que sempre, sempre, sempre fan una sèrie
de partits serà la reiteració, fins i tot supòs que haurem de
prendre carbonat al llarg dels quatre anys. Però jo estic curat.

Començam avui que si la meva conselleria semblarà més una
conselleria d'obres públiques que una de medi ambient. Miri, el
que no serà és una conselleria que tendrà les cotxeres plenes de
publicitat sense repartir; el que no serà és una conselleria que
té les cotxeres plenes de llibres, de milions i milions, sense
repartir. Serà una conselleria que no xerrarà, explicarà les coses
i farà les coses, i hi ha moltíssimes coses a fer en tema de
recursos hídrics. En recursos hídrics hi ha una feinada, Sra.
Diputada. 

Vostè em diu que li parli de les inversions, com les faré, d'on
treuré els doblers, si el PP ara creu en medi ambient, si trobaré
altres vies. Això és creure-hi o no, per exemple, nosaltres el dia
que vàrem entrar a la conselleria, a l'IBASAN, no dia 1 de juliol,
perquè tal vegada era dia 7, dia 8 o dia 15 de juliol, de l'aval que
tenia vostè per gastar a l'exercici 2003, hi quedaven més de 20
milions d'euros dels 24 que li havien posat. El que nosaltres no
farem és que ens posin doblers i arribi el mes de juliol, que és el
mes 7, i no estiguin ni en marxa els projectes que vols executar
amb aquest aval. Què aconseguirem nosaltres si no hi ha res de
nou? Més aval per a IBASAN, i lògicament el que farem el
dilluns dels Reis, perquè fins als Reis hem de menjar i hem
d'estar relaxats, però el dilluns dels Reis posarem en marxa els
projectes i en arribar dia 1 de juliol, els ciutadans tal vegada han
d'anar els ics euros de projectes de depuració, els sàpiguen, no
que passi el que passa actualment.

Per exemple, d'on treurem els doblers? Idò de la comunitat
autònoma, de més endeutament i, si podem, també de Madrid.
Però miri als ciutadans d'aquesta terra li importa molt poc d'on
vénen els doblers, els ciutadans d'aquesta terra el que volen és
que els arreglin els problemes, i aquí no estam per cantar una
cançó i no arreglar els problemes de la gent. I jo li garantesc
que m'és igual d'on treuré els doblers, però el que li puc
assegurar és que quan acabi aquesta legislatura, en depuració
estarem a punt de tancar un tema de tots els tractaments
terciaris de Balears. Li dic des de l'experiència de la gestió, que
no és de dos dies, és de vint anys, i és una qüestió de parlar, de
no parlar i de posar-se a fer feina, no de preocupar-se i ocupar-
se de les feines.

Per una altra part, el cànon de sanejament, el modificam? Tal
vegada sí o tal vegada no, perquè lògicament abans de decidir
si hem de canviar el cànon, el que hem d'aclarir és el desastre
que hi ha muntat amb el cànon a Balears, gent que sembla que
té prebendes i que pot pagar quan vol i altra gent que paga
religiosament, i aquí el color de la pell, si un és més guapo, més
alt, és amic d’aquell o d’aquell altre, ha de ser per a tots igual.
El deute de la comunitat del cànon de molts d’ajuntaments, per
no gestionar-se, s’ha d’arreglar, i si s’ha de tocar els ciutadans
de Balears han de saber que serà per qualque cosa que, a ells,
els ha de donar unes prestacions d’una millor depuració
d’aigua, de menys olors pels carrers, de menys olors als
bombejos, de menys olors a les zones turístiques a l’estiu, que
tenguin una compensació. No conec cap ciutadà de Balears que
si realment li demanes una aportació, si tu a canvi li dones
millor qualitat de vida, tengui res a dir. Lògicament vostè sí que
tendria a dir, però ho canviaran (...)? No ho sé, no ho sé, però
si ho hem de canviar no ho durem d’amagat, li ho garantesc, ho
direm.

El Pla hidrològic, pensa reclamar-lo? Home, vostè, el Pla
hidrològic nacional, en el que afectava a Balears, el va votar en
contra. Vostè, el Pla hidrològic nacional, en el que afectava a
Balears, el va votar en contra. El Pla hidrològic de Balears el va
votar a favor, però el Pla hidrològic nacional, en el que afectava
a Balears, més de 60.000 milions de pessetes, vostè el va votar
en contra. Jo el lluitaré, el lluitaré. No tan sols... -potser ja no ho
recorda-, no tan sols això, sinó que part d’aquests doblers
vostè sap que els podem aconseguir amb què?, amb la
interconnexió del que falta per arribar a Alcúdia, perquè de
Consell a s’Estremera no està connectat; també la possibilitat
d’aquesta connexió de què parlàvem a Eivissa, des de Vila a
platja d’En Bossa, més la necessitat també a Sant Joan, a
Eivissa, d’aconseguir que de Santa Eulàlia puguem dur al Prat
de Sant Joan una interconnexió. Tots aquests assumptes aniran
dins el Pla hidrològic perquè tenen la declaració d’interès
general per fer-los i lògicament Madrid està disposat.

Jo, amb Madrid, no m’hi pens barallar. És a dir, per
començar crec que tornarem guanyar les eleccions, però si no
les guanyessin i governà un altre partit és que no em barallaria,
i lògicament vostè, com que estava barallada amb Madrid
difícilment, i és normal que em faci aquestes preguntes, que
realment aquestes són d’a, e, i, o, u.

Per què fan falta les dessaladores?, em diu vostè. Miri, Sra.
Rosselló, no hi ha ecologista més important que aquell que tota
la vida ha estat cuidant l’aigua i que la continua cuidant. No, no
estic parlant de mi, eh?, i jo la veritat és que escolt la saviesa, la
saviesa moderna dels homes i de les dones que tenen una
formació especial, i gràcies a Déu han pogut tenir formacions
especials aquests darrers 30 anys que no varen poder tenir els
nostres padrins, però també l’escolt d’aquella gent que ja té 70
i 80 anys, i normalment la gent topa; supòs que saben què vol
dir topar, que s’avenen, i el que està clar és que no conec ningú
que no tengui clar que val més que l’aqüífer, el que sigui, del
prat de Santa Gertrudis, no se salinitzi, que veig que per cert
ningú no m’ha demanat sobre la contaminació de l’aqüífer de
Santa Gertrudis a Eivissa, que era allà on em pensava que em
demanarien, jo m’estim més salvar el prat de Santa Gertrudis i
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posar una dessaladora més que continuar traient aigua de Santa
Gertrudis i d’aquí a 25 anys els meus néts, en lloc de veure un
prat on encara hi ha melons, síndries, pastanagues, julivert,
lletugues de cine hi trobin el que potser el batle de Campos
desgraciadament, perquè es va sobre explotar l’aqüífer fa 25
anys, i allà no és una qüestió d’hotels, té ara. Clar, no importa
ser màster a Cambridge ni un fenomen de l’aigua que té 85
anys. No, Sra. Rosselló. Ja ho sé, em colpejarà durant quatre
anys, arribarà a tenir mal de cap, li ho garantesc, però li
demostraré, li demostraré que va equivocada.

Fundació, els objectius de la Fundació. Jo, no se’n riguin,
a vostès no els decep la meva actuació i sabem que serà
aquesta; vull dir que no es preocupin, però a part d’això
trobaran feina darrera. Fundació. Ara tothom té una
preocupació sobre què farà la Fundació. La Fundació
lògicament no és per suplir d’ecotaxa, no és per suplir l’impost
turístic. El que ahir un gran diputat d’aquesta cambra deia que
era una gran..., que havien guanyat una batalla social, o una
conquesta social. No, les conquestes socials són aquelles on
la gent humil que no pot menjar o no té casa li donen cobertura,
una conquesta social la veritat és que aquests temes són molt
importants, i aquells que duim molts d’anys fent feina devora
la gent marginada, la gent que no té casa, quan sents aquestes
coses i puguin comparar l’ecotaxa amb la conquesta social em
sona que són conquestes de lobbies i de gent que necessita
aquest missatge per realment poder seguir en el lloc on es
troba, perquè aquella persona que té la dificultat, aquella
societat que pateix, de l’ecotaxa no té cap projecte que li pugui
menjar.

La Fundació no la vol cobrir, Sra. Rosselló, Sra. Diputada.
No la vol cobrir. La Fundació no vol cobrir l’ecotaxa, no, però
hi ha altres maneres. Però vostè em demanava objectius, i
actuacions, i tal i tal, altres maneres. De què es nodrirà?, idò de
distints llocs; i de qui?, de tota aquella gent que es pugui
convidar a participar, des de també parlar de projectes que la
gent pugui tocar. Vostè, i aquí ja anirà a altres llocs, vostè es
queixava, ja li dic, dia 3 de maig, es queixava al govern del qual
vostè formava part dient que els fons de l’ecotaxa, segons la
conselleria, s’estaven donant a fins mediambientals que havien
de cedir en favor d’altres, Diari de Mallorca, dia 3 de maig del
03. “Des d’Unió de Pagesos i el grup ecologista GOB les
crítiques son aun más duras, y se cuestiona incluso el
funcionamiento del consejo asesor por entender que está
vacío de contenido, ya que no se les da opción a
pronunciarse sobre todos los proyectos”, és a dir,
l’exconsellera, la diputada actualment d’Esquerra Unida i Els
Verds deia al consell assessor, que supòs que qualque altre
diputat que és per aquí hi era i el presidia conjuntament, que es
desviaven de les finalitats els doblers que s’havien de desviar,
i després les organitzacions ecologistes deien que això era un
desgavell.

En tot cas el que està clar és que l’impost turístic ha passat
i la Fundació serà una altra forma de fer les coses, i haurem de
convèncer la gent i haurem de cercar participació també del
Govern central, i haurem de cercar participació d’empreses
privades, i haurem de tenir imaginació per recaptar doblers, com
es té en altres aspectes de la societat: en la cultura, en el deport,

en altres coses, i implicar gent que realment cregui en aquest
projecte. Com pot creure en un projecte d’impost turístic quan
són llocs de feina, una empresa?; no hi pot creure. Com es pot
pensar que per gestionar Diversitat 21 tens 27 persones i
després resulta que Diversitat 21 no té tot l’impost turístic
perquè en té part a les diferents conselleries i s’ha posat més
gent? Què feim?, gastam, com deia ahir el nostre portaveu, el Sr.
Joan Huguet, prop de 200 i busques de milions per llançar la
idea, 100 de propaganda i després 100 i busques més per
mantenir-la. Això és una conquesta de la societat?, això és una
pèrdua de temps, així de clar, i així ho varen dir dia 25 de maig
els ciutadans d’aquesta terra.

Sra. Rosselló, en les subvencions per a energies renovables
sí que li puc dir una cosa: el que no faré és el que feia vostè,
que tenia 10 milions de pessetes, 60.000 euros, i les
concessions o les subvencions les atorgava per sorteig i ens
tenen al jutjat. Les atorgava per sorteig, vostè; potser no ho
sap, eh? Idò el que no farem nosaltres és donar una subvenció
a un ciutadà de Balears per sorteig. La conselleria està
denunciada al jutjat per aquest tema perquè fins i tot a un
senyor que no li havia tocat durant dos anys li varen dir que
enguany li tocaria; lògicament quan varen fer el sorteig no li va
tocar una altra vegada. És a dir, d’energies renovables val més
que no parlem del fracàs estrepitós de l’anterior govern en
energies renovables.

Què farem amb aquest tema? El projecte que vostè no va
voler veure dels molins de Campos, que l’ha pagat íntegrament
Madrid, entre doblers de Madrid i doblers europeus, ara arriba
a la segona fase, posada en marxa dels molins de Campos. I què
faran aquests molins de Campos?, energia; a qui la vendrem?,
a GESA, i això serà un objectiu d’aquesta conselleria. Això és
deixar de parlar i passar a l’acció, i estic convençut que els
ciutadans, quan ens sentin a vost è i a mi, em creuran més
majoritàriament a mi que a vostè, maldament no hi estigui
d’acord.

Organisme autònom, quines funcions tendrà? Tendrà les
funcions que ha de tenir un organisme per fer funcionar els
parcs. El que no tendrem són els canals de l’Albufera plens de
canyet on el gall faver ja no hi pot posar el niu. No, no, no són
“xorrades”, Sra. Rosselló, haurà d’aprendre en aquest cas en
sofrir. Amb nosaltres l’organisme autònom servirà perquè els
parcs funcionin i perquè la gent que forma part dels parcs,
propietaris, ajuntaments, associacions, les àrees d’influència
dels parcs no tenguin tan sols el paper a la junta rectora del
parc, que poden dir moltes coses però tanmateix després és un
òrgan de consulta. Volem, i això és la forma d’implicar la gent i
que cregui en els parcs naturals, que la gent que viu dins aquell
parc o dins l’entorn del parc, o dins l’àrea d’influència del parc,
pugui prendre decisions sobre com ha de ser el funcionament
del parc, i que no sigui tan sols el canvi de color polític d’una
comunitat allò que canviï la trajectòria i el funcionament de
l’òrgan de gestió d’un parc, i crec que això ho entén tothom. En
tot cas aquí perdrem protagonisme, el guanyarà la societat; és
que no hauria de ser el meu discurs, potser vostès pensen, però
sí, és el nostre.
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I després el tema del parc natural de la Serra de Tramuntana.
Hi ha una evidència. Avui, dia 17 de setembre del 2003, a la
Serra de Tramuntana no hi ha parc. En tot cas deu obeir a un
fracàs de distints governs que ho hagin promès. Que jo recordi
potser ho han promès distints i després han fracassat cada un.
Vostès que ara el demanen tot varen tenir la possibilitat de fer-
lo. No l’han fet; no m’atupin, si jo en faig un tros. Donin-me
suport, enviïn missatges positius a la societat de com és de
meravellós que és el parc, i segurament no serà només en
finques públiques, clar que no, i jo aconseguiré, segur, amb
aquest equip i amb el suport del president i del Consell de
Govern, del grup parlamentari i del meu partit que el parc
natural de la Serra de Tramuntana no sigui només en finques
públiques. Bona seria, aquesta, però jo el que no faré és
mossegar, jo el que no faré és imposar, jo el que faré és parlar
amb la gent, en aquest sentit. Aquí sí que no he de voler fer
tanta feina, aquí he de perdre molt de temps en converses i
converses i que em convencin a mi i que jo pugui convèncer els
altres. És una de les altres labors que tenen els polítics.

Revisarem els PORN i els PRU, clar que sí, és a dir, vostè té
un parc natural a Mondragó on hi ha un hotel i botigues, i
resulta que no està ni... No, home, vostè tenia, jo ara tenc, no és
vera?, i resulta que jo arrib allà i me n’adon que, per començar,
el veïnat que no és parc està bastant més net i més ben cuidat
que el tros que és parc, a part del fet que no t’assabentes que
arribes al parc perquè no hi ha cap rètol. Però és que, de
passada, quan ets dins el parc te n’adones que hi ha una sèrie
d’activitats; perfecte, però aquestes activitats s’han de poder
desenvolupar, no inventarem res, eh? A Canadà, a Alaska, a
Suïssa, a França -a França i a Suïssa jo hi he estat-, parcs
naturals que a dins tenen una gestió, uns usos permesos
perquè allò tengui vida, perquè allò estigui net, perquè la gent
que és a dins no abandoni la terra que té... És a dir, nosaltres
volem fer parc dins finques privades i llavors els volem obligar
que ho mantenguin net, però de passada com nosaltres volem.
No pot ser. En canvi arribes allà i te n’adones que tots els rètols
són de neó, lletjos, no se segueix una imatge corporativa... He
de canviar el PORN, és imprescindible canviar el PORN, vull
que la gent que arriba al parc de Mondragó vegi que realment
hi ha una imatge corporativa del parc tant en el que és públic
com en el que és privat, més aquells usos que hi ha allà dins,
però és el que demanam: normalitzar tota la generalització,
normalitzar les cadires de les terrasses d’un parc, normalitzar la
façana d’aquests hotels, normalitzar que no hi hagi PVC dins
un parc natural. Ho diu el conseller de Medi Ambient del Partit
Popular, eh?, i lògicament haurem de modificar el PORN,
lògicament.

És que tenim moltes coses per fer perquè no s’havien fet
massa coses.

IBANAT. Vostè me demana oferta pública. Miri, Sra.
Consellera, jo crec, sincerament, que vostè no sap la veritat de
l’IBANAT i no crec en cap moment -no, ja pot, jo és que no he
fet res a l’IBANAT, és a dir, me sap de greu dir-li, jo tot el que
tenc ho tenc perquè m’ho ha donat la gent que fa feina a
IBANAT. Miri, Sra. Consellera, a l’IBANAT, i jo crec que és bo
que es conti, a l’IBANAT, vostè ho coneix bé i de passada hi
té família dins l’IBANAT, la poden informar de tot, i ho dic

seriosament això, ho dic seriosament; perquè lògicament quan
a un li comencen a ficar el dit dins l’ull i no té mal a l’ull, el
molesten; si un té mal a l’ull i li fica el dit dins l’ull el metge, diu:
bé, m’ha de molestar, però me curarà; però jo no tenc mal dins
l’ull, tal vegada vostè pot ser que en tengui dins l’ull de
l’IBANAT. A l’IBANAT vostè crec que tenia la ilAlusió de
convocar unes oposicions i les convoca; vostè va trobar 78
persones dins l’IBANAT quan va entrar i uns contractes
especials. En aquest moment a l’IBANAT, hi feien feina 78
persones, en aquests moments fan feina a l’IBANAT prop de
500 persones, 400 i busques o una cosa així, ...

(Remor de veus)

390, 391, 400 persones, és a dir, no s’ha multiplicat per dos,
per quatre. I ara he d’aguantar les declaracions que volem ficar
la gent del PP, és a dir, s’ha multiplicat per cinc, és increïble. I
trobam unes oposicions allà en marxa; molt bé, jo arrib a la
conselleria i me venen de serveis jurídics i me diuen: conseller,
hem de nomenar els tribunals aquests perquè hi ha uns certs
nivells d’aquestes oposicions d’IBANAT que encara s’han de
convocar els tribunals. Dic, idò, firm allà on sigui, i me diuen:
però hi ha un problema, els doblers per pagar aquesta gent no
estan a capítol 1. Clar, jo només tenc 42 anys, però som un vell
de l’administració, en duc 20 anys. Clar aquell que no hi ha
estat mai, quan gasta els doblers dels altres li és igual de la
borsa que surtin, però un que ha estat 20 anys a un ajuntament
sap que a una pesseta abans de gastar-la se li ha de donar la
volta a la pesseta un parell de vegades. Molt bé, idò resulta que
a capítol 1 no hi ha doblers; si no hi ha doblers a capítol 1 no hi
ha plaça que s’aprovi, el primer de tot. Vostè me dirà després:
però és que els doblers sempre s’han pagat amb projectes
d’inversió de capítol 6. Efectivament, però la gestió, fer les
coses bé, que bé, Esquerra Unida i Els Verds quan nosaltres
feim una cosa malament el que ens diuen, fer les coses bé
implica, quan un fa els pressuposts, a capítol 1 posa els doblers
que hi haurà a capítol 1 per al personal i sobretot si ha de fer
places fixes. I no hi són.

I amb això que hi ha la meitat de l’oposició que no té
doblers a capítol 1. Perfecte, ho ajornarem, no ho suspendrem,
demanarem un informe. Tots els informes que surten de les
persones que hi havia abans a la conselleria, me diuen que no
puc tirar endavant això perquè no estava consignat. Jo els
deman a veure si ho podem arreglar, perquè a mi el que me
preocupa d’IBANAT és que parlam de persones; que vostè i jo
ens barallem d’IBANAT el meu maldecap és: i totes aquestes
200 o 300 persones que s’han presentat a les oposicions el que
sofreixen! Però, esperi, perquè vostè fa així amb el cap, però es
veu que no sofria quan les va convocar, perquè no coneix els
papers que vostè o els seus directors generals catalans i els
seus gerents d’institut feien sense la seva supervisió. I jo li
cont, me sap molt de greu, Sra. Presidenta, però no me queda
més remei que aprofitar l’avinentesa. Jo sé que li sap greu, Sra.
Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

No, gens.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):

Ah, idò bé, si ho vol saber. I amb això que resulta que una
altra part de les oposicions, me ve el president del tribunal que
vostè va nomenar i me diu: conseller, jo no puc valorar les
oposicions, el concurs de mèrits. Dic: per què? De l’altre part,
diu: perquè a l’hora de valorar, si valor el que diu el butlletí en
català m’entren uns i si valor el que diu el butlletí en castellà
m’entren uns altres. No pot ser mai, serà un defecte del butlletí!
No, me diu: és un defecte de forma del principi. Vostè me
convida a mi que jo faci una ilAlegalitat.

Però és que no acaba aquí, senyores i senyors diputats, i no
els ho cont tot; és que de passada, 64 places d’aquestes que
estan convocades, la consellera anterior, perquè el conseller
som jo ara, la consellera anterior, l’abril de l’any 2002, a 64
treballadors els va donar la condició d’indefinits. Amb la qual
cosa, si ja tens contracte indefinit, ja és fix. I resulta que
aquestes 64 places tornen sortir a concurs. Però és que no
acaba aquí, hi ha 48 persones que tenen més de tres anys de
contracte i no és culpa sols seva, també de l’anterior govern -
no, jo ho cont tot, no tenc cap problema-, que dues d’aquestes
han recorregut als tribunals, han guanyat en primera instància,
perquè els varen dir que eren fixos, han perdut en segona
instància i ara és al Suprem. I tota la informació que es té és que
guanyaran; i hi haurà, a part de les 64 que les varen fer fixos la
conselleria, 48 que també ho podrien ser. I resulta que 64 i 48
són 112, que resulta que són 112 places que s’han tret a
concurs. Voldrà que jo li digui què pens fer amb l’oferta pública
d’IBANAT? Doncs, jo no faré res, els serveis jurídics faran, i el
meu objectiu serà: legalitat, complir la legalitat i defensar els
interessos de les persones que fan feina a l’IBANAT, com he
fet sempre allà on he estat amb tots els treballadors, perquè mai
he mirat de qui era un o qui era un altra. Així és que li agrairia
que segons quines declaracions no les me fes.

I acab amb la diputada, portaveu d’Esquerra Unida i Els
Verds, amb els temes d’indicadors mediambientals, seguiment
de legislació ambiental, si posarem més guardes per a tal. Jo
més guardes no en posaré, és a dir, no, no, més policia no en
posaré; és a dir, la gent l’estam crivellant; anam amb helicòpter
i veim no sé què, un escrit, ruf!, cap al fiscal mediambiental,
sense passar pel consell, instrucció interna de la consellera. No,
no, nosaltres som una administració pública que té l’obligació
d’actuar en aquell que actua ilAlegalment i assessorar en tot
moment la gent com pot fer les coses. I una cosa molt important
que l’administració autonòmica no pot trepitjar és
l’administració dels consells insulars i sobretot tampoc la dels
ajuntaments. I quan es detecten infraccions el que s’ha de fer
és posar en coneixement dels organismes que els pertoca i
avisar els ajuntaments que, en les seves possibilitats, actuïn;
perquè, si no, això d’aquest enrenou que ens muntam els
p olítics de la descentralització, de creure en l’administració que
està més prop, que són els ajuntaments, quan resulta que tenim
cadira de vellut o moqueta o cotxe oficial ens oblidam, i a mi
vint anys no me faran oblidar, perquè fa més de vint anys que
tenc vint anys, i fa més de vint anys que he estat a un lloc que
sé el que és patir. I no per estar més alt ara que on estava abans
trepitjaré els ajuntaments. Posar més policies és trepitjar

l’autoritat dels ajuntaments, no hi ha perquè els ciutadans
hagin de pagar més policies, el que ha de fer l’administració
autonòmica és passar la informació als ajuntaments; si els
ajuntaments no obren l’expedient d’infracció urbanística, no
actuen, es pot subrogar el consell insular i si no se subroga el
consell insular, la competència és quan nosaltres l’hem
d’exercir. I això és així; clar, tothom, quan és a segons quins
llocs, vol tenir policia autonòmica, clar, i tothom que vol tenir
més competències; però cadascú té les que són. Supòs que no
l’he feta contenta, tampoc en cap moment no era el meu
objectiu, ni prop fer-hi.

Portaveu del PSM, diputada Maria Antònia Vadell, estic
contentíssim de l’entrada que m’ha fet i que paresc, pareixia un
nin amb unes sabates noves. Efectivament, jo fa vint anys, com
dic, vint anys i tres mesos que estic en política, li puc dir que jo
duc una sabata distinta a cada peu, una és la de la ilAlusió i
l’altre és la de la feina; lògicament, com que sempre duc
aquestes dues, sempre he de fer aquesta enveja que sol fer, de
ser una persona alegre i que sempre està ilAlusionada amb el que
fa. Li agraesc, però, el detall.

Explicacions de la fundació. Supòs que li serviran les
mateixes, és per suplir? No, no és per suplir, cream una cosa
nova. És per suplir l’impost turístic? No ho és. Qui posarà
recursos? Molt bé, ho he dit a l’anterior intervenció, cercarem
recursos de Madrid, d’empreses privades, també hi podem
destinar recursos nostres a coses concretes, i també volem
captar recursos a la gent que ens visita, enfonyant-los coses,
que les tenim, però les tenim amagades. Vostès, si jo els deman:
quantes finques públiques tenim a Balears? Jo no ho sabia, en
tenim 31. Les coneixem? No. On són? Tampoc. Creuen vostès
que si les posam en ordre i ben netes i realment hi ha uns usos
que es poden fer, es poden visitar per turistes? Jo crec que sí.
Pels ciutadans de Mallorca? Jo crec que també. La gent va a
passejar per enmig d’un poble que no té zones per a vianants?
No. Si té zones per a vianants? Sí. Si no està cuidat, hi van? No.
Si està cuidat? Sí. Amb què? A través d’accions i vendre el que
tens, i la fundació, lògicament, d’aquí una sèrie d’anys tendrà
un valor. Clar, vostès no estan acostumats a aquest tipus de
feina, perquè és una feina, tal vegada, de realitats.

Depuració. Dèficit? Totalment d’acord amb vostè. Miri,
totalment d’acord, la depuració està abandonada de la mà de
Déu, la setmana que ve feim una presentació de com està la
situació, abandonada. I li puc dir que la principal inversió que
es farà a la Conselleria de Medi Ambient al llarg dels quatre
anys serà en depuració, que, si no hi ha res de nou, ja serà
enguany un 25% de la depuració dels quatre anys, és a dir, 25,
25 i 25 i 25. I li puc dir que en depuració hem arribat al punt que
els agents mediambientals denuncien el mateix IBASAN, que és
la mateixa conselleria i la conselleria no fa cap acció, segueix.
Estam en el Jutjat amb Pollença, on resulta que els mateixos
agents de medi ambient han denunciat la conselleria que
estàvem contaminant; la conselleria no havia fet res. Arribam a
aquest punt. És a dir, li don tota la raó.

I el tema dels emissaris que vostè ha dit. Espectacular, estan
tots foradats, no funcionam i li vull dir que en aquests moments
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està en marxa tot aquest tema dels projectes per als emissaris,
que presentarem dilluns que ve.

Aquest estiu vostè ha vist molta brutor. Efectivament, com
tots. Jo no culparia d’entrada uns o altres de la brutor, és a dir,
jo crec que tothom necessita educació en aquest tema, des dels
que estam aquí, des dels que ens visiten, però també gent
especialitzada diu que ens arriba brutor d’altres llocs, i sobretot
es veu per les etiquetes dels plàstics que arriben; que enguany
es veu que hi ha una sèrie de corrents importants del nord
d’Àfrica. És evident que hi ha, jo això no m’no crec, els dic la
veritat, jo això no m’ho crec, te diuen, i a més, jo no m’ho crec,
jo trob que és molt lluny tot aquest enrenou; jo el que crec és
que necessitam un pla integral de neteja del litoral que tengui
una sèrie de components, un que sigui neteja dins la mar, un
altra neteja damunt la platja, un altra neteja devora la platja i
després una forta campanya, però quasi no d’assaltar, com els
pirates, però acostar-nos per anar donant a la gent la informació
necessària, l’educació ambiental necessària de com hem de fer
ús de les bosses, realment dels fems que feim a una embarcació,
allà on arriba on pot baixar a deixar-ho. I també intentarem
inventar sistemes que no importa baixin d’allà i que no sigui
una llanxa que va a recollir, sinó altres sistemes que existeixen
ja a altres llocs.

També el tema d’aigua depurada per poder regar. Sense cap
dubte, la prova és que una administració, com és
l’administració local de l’Ajuntament de Palma, presidida pel
Partit Popular des de l’any 91, és un exemple, encara que
l’anterior govern ho posàs malament, és un exemple a tota
Europa, més d’un 30% del que depura l’empra per regar. La
comunitat només empra un 5 o un 6%. Coincidim amb el PSM
totalment i absolutament i lògicament aquest pla ha d’anar que
siguin terciaris totes les depuradores.

Dessaladores, les necessàries, no ho dubti, l’únic que li dic
és que en farem menys que el govern anterior, el govern
anterior en va arribar a posar d’aquestes que van endavant i
endarrera, però que no es mouen, fins a set, i nosaltres en
volem fer quatre.

Tema torrents, vigilància, sancions. A veure, abans de,
posam sancions, posam sancions i les paguen, ho ha de saber,
han posat sancions i les paguen i les hem seguit posant; però
abans d’exigir i castigar la gent amb sancions, els que ens hem
de posar de genollons som l’administració autonòmica. Tenim
abandonats els torrents i resulta que sortim amb la massa de
pegar a la gent. No, anem a arreglar els torrents i després, si els
torrents estan nets, no, és així; és a dir, sempre pensam a
reprimir, i això era un temps que hi havia un senyor que nomia
Francisco i va durar quaranta anys, però ara no estam per
reprimir, estam per posar les coses en condicions. I el que s’ha
de fer, Sra. Portaveu, és resoldre primer, fer-los nets i invertir
més doblers. Què estam agafats de peus i mans perquè hi ha
una concessió fins a l’any 2005. Però bé.

El torrent de Manacor. Li puc assegurar, vull que ho sàpiga,
el paper, aquí és. El torrent de Manacor, el que li vull dir és que
en aquests moments està en redacció el projecte de l’interior del
casc urbà i el (...) de la zona inundable associada a Manacor,

que no estava abans en redacció, li hem posat ara en redacció,
i que es preveu un cost inicial de 2.456.000 euros. I pensam
pagar-lo amb els fons de la comunitat, i en canvi a altres
torrents cercarem doblers de fora. I coincidim amb vostè que no
se n’ha de parlar més, s’ha de fer.

Però li vull dir alguna cosa més de Manacor, no tan sols
aquest torrent que vostès ens plantegen. Aquí hem fet una
cosa molt guapa, sortint de Manacor, en volem fer una altra
arreglant aquesta part, bàsiques, però allà on arriben, no sé si
hi ha anat mai, allà on arriba el torrent, allà on arriba no és més
ample que aquest passadís, i les coses han de ser lògiques, si
recollim tota aquesta aigua que se'n va, el que no podem fer és
enviar cap a Petra, cap allà de mala manera, perquè inundarà
tots els prats; val més inundar un prat que no que s'inundin
cases, però és evident que ha de tenir coherència, i aquest tema
no existeix a la Conselleria de Medi Ambient, no hi hem trobat
aquesta coherència a hora de fer infraestructures.

Neteja de litoral. Crec que li he dit. Em demanava pels
conflictes amb el consell insular, bé, en les competències, si hi
hauria competències. Miri, a mi m'és igual de qui són les
competències, m'és igual, litoral, el espejo del agua que diuen,
la mar, la platja, l'arena, és de Costes, no hi té competències la
comunitat, però a mi m'és igual, actuarem i farem un conveni.
N'estic convençut.

En caça, la competència és nostra, si el consell fa una feina
i la fa bé, la compaginarem o nosaltres en farem una altra,
perquè feina dins el món de caça n'hi ha un fester, com dins
tots els món i, en tot cas, tenim un pacte, nosaltres, un pacte
perquè funcioni perquè volem governar més d'una legislatura,
molt més, i el que no farem és enganar-nos i barallar-nos, ens
barallarem per veure qui gestionarà la caçà? De cap manera. Jo
supòs que vostès no es barallarien per moltes coses, ara, eh?

La Serra de Tramuntana. Crec que amb l'explicació que he
donat a la diputada d'Esquerra Unida i Els Verds, queda clar.

Em diu que quin mèrit té fer un parc només amb finques
públiques. I quin mèrit té fer un parc natural si el tens
abandonat? La veritat és molt crua, és molt crua.

Processionària. Li puc dir que tenim tots els estudis, tots, de
la Universitat i tot, que diuen que no matam cap papallona i que
no hi ha cap problema, eh? Així de clar, perquè el que ha sortit
són fotos de papallones, a més d'aquestes nocturnes. Li puc dir
que és perfecte. No obstant això, ens ho ha demanat el Consell
Insular d'Eivissa, el de Mallorca, el de Menorca també, i ens
demanen que actuem com més aviat millor, és un producte que
no és químic, és biològic, el bacillus, que té una dificultat
important, que necessitam que no plogui, que no faci vent, i és
una qüestió que s'ha de programar sempre en temps, perquè si
no, només ho pots actuar de dia 20 de setembre fins a dia 15 o
20 d'octubre, perquè si no no té l'eficàcia que toca. Pot estar
tranquilAla en aquest sentit. De totes formes, moltes gràcies.

A la portaveu del Grup Socialista, del PSIB-PSOE, agrair-li
les seves paraules. Li hagués agradat que hagués durat més la
meva intervenció, evidentment per poder dir més coses, supòs
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que ara ja deu trobar que parl massa. Jo el que li vull dir és que
li he dit els eixos principals i que segurament tendríem molt de
temps per parlar d'altres qüestions. A més, jo estaré encantat
que vostès demanin compareixences, a més els que em coneixen
saben que m'encanta el micròfon, i que jo amb molt de gust
vendré aquí a explicar les coses i lògicament a dir el que pens
de manera tan vehement com sempre, no pens canviar.

Política d'aigües. Miri, en política d'aigües el PP té un
discurs, només. Per exemple, el seu partit té un discurs a Aragó
i un discurs a Múrcia. No, primer política d'aigües, desp rés
parlaré de pous. I nosaltres tenim un sol discurs, i clar, això és
molt senzill, a Aragó no volen que se'n duguin aigua a Múrcia,
i en canvi a Múrcia volen aigua d'Aragó. Clar, aquest discurs és
fotut i jo entenc que el PSIB em demani aquesta qüestió. En
política d'aigua el que hem de fer és resoldre els problemes
estructurals que pateixen les Illes Balears, és a dir que els
ciutadans de Vila no tenguin l'aigua més barata que els
ciutadans de Sant Antoni, que ha consentit el pacte durant
quatre anys; els ciutadans de Vila paguen l'aigua a 100
pessetes, els de Sant Antoni, a 150, i qui paga aquestes 50
pessetes de diferència? Idò les ha pagades l'IBAEN, que ha
perdut 800 milions de pessetes per pagar el deute que no han
tengut la força de firmar conveni amb l'Ajuntament de Vila
perquè arregli la seva taxa, perquè apliqui el preu públic que li
costa; en canvi, els ciutadans de Sant Antoni han pagat un
33% més de cost de l'aigua dessalada que els de Vila. Què
p ensam fer en política d'aigües? Que sigui racional el que facem
i que sigui per a tots igual. I ho he explicat, crec, de cada illa, a
la meva intervenció, Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca.

En tema de pous, no hi ha cap moratòria. El govern anterior
va consentit trepitjar el dret dels ciutadans, el dret dels
ciutadans que poguessin alAlegar per què no hi havia
possibilitat de concessió de pous, un ciutadà o una ciutadana
no podia alAlegar davant l'administració per què no l'informaven
un pou. És molt greu. No ho dic jo, eh?, els informes de la
mateixa conselleria, en data d'abril, març, desembre i novembre
de l'any passat . Què farem? Llevar una instrucció interna que
havia de l'anterior consellera, que trepitjava el dret dels
ciutadans. Què farem? Aplicar la llei, aplicar la llei. Em reafirm
amb més rotunditat. No, no és molt greu, és la veritat. El Pla
hidrològic de les Illes Balears, el decret de sequera, la
interpretació del decret de sequera és clara. Amb això resulta
que el que són unitats hidrològiques no classificades i les
classificades varen ser afectades per no poder fer nous pous.
Què pensam fer? Aquelles no classificades que presenten
qualque perill, a pesar que no estiguin classificades, les
entendrem com a classificades, i així tendrem una prevenció
sobre elles, i les no classificades les mantendrem com
anteriorment; en canvi a l'hora d'usar l'aigua, de poder autoritzar
pous, de poder autoritzar cabals, se'n podran fer a totes les
unitats geològiques, però amb unes condicions d'extracció
distintes a les que hi havia anteriorment i a la vegada amb
menys litres per segon i amb menys metres cúbics l'any, sempre
donant només les quotes que realment el cap de servei, el Sr.
Alfredo Baron, autoritzi cada any. No es preocupin, legalitat
vigent. Clar, és que són mal de creure els desbarats que hi ha en
aquesta qüestió, però desbarats, eh?, desbarats.

El tema de sa Costera. Vostè em deia que els terrenys estan
a disposició des de l'any 2002, no és així?, i que pareixia que ja
podíem començar. No és ver, no són en disposició, hi ha tres
alAlegacions, o dues, tres, tres alAlegacions sense resoldre dels
terrenys, no és així?, no estan resoltes, no és ver el que s'havia
dit a la gent que tots els terrenys ja estaven donats, no és ver,
no és ver. Jo entenc que tal vegada a algú l'hagin enganat, jo
com que som com Sant Tomàs, que fic el dit dins la nafra, ho sé,
no és ver, queden tres alAlegacions, no és ver. Així i tot els dic
que la primera pedra abans de final d'any.

Tema de les depuradores. Diu que hem pogut crear confusió
en el tema de Vila, vull entendre. El tema de Vila és claríssim, és
semblant al tema de Cala en Porter a Menorca, és un escac i mat
on no n'hi ha, el rei en terra. És el que els contava, que poc
parlar i més fer feina, eh?, molt bé. A Eivissa el que hem de fer
és que totes les institucions, totes però eh?, perquè a Eivissa
noi hi ha el problema de la depuradora només, el problema més
greu d'Eivissa, basant-me en els informes anteriors de la
conselleria, refrendats amb uns altres informes de la conselleria
que diuen el mateix, el problema de Vila no és un problema tan
sols de la depuradora, el problema més important de Vila és el
clavegueram de la ciutat de Vila, mentre el clavegueram no es
faci nou, o s'arregla el problema dels pous negres, que el que
fan és que dins aquests pous es va podrint l'aigua i quan vessa
i entra dins el clavegueram està temps a arribar a la depuradora,
descompensa la depuradora. Molt bé, vàrem decidir el director
general, el gerent i jo que no discutiríem, el que sigui nostre és
nostres i el que és dels altres, dels altres, què volem firmar?, un
protocol on el consell es comprometi a ajudar amb un pla
d'obres i serveis o el que sigui a les obres que hagi de fer a Vila
per millorar el clavegueram de Vila; que l'Ajuntament de Vila es
comprometi a posar en marxa el projecte d'arreglar el
clavegueram de Vila, que és competència seva, única i
exclusiva, el que passa és que té la sort de poder anar al pla
d'obres i serveis, perfecte; i a la vegada que el ministeri, que es
qui va declarar això d'interès general, i la conselleria, tots ens
posem d'acord amb quin és el sistema de depuració que hi ha
d'haver, perquè no comencem a dir passem aquest informe que
diu que això amb 22 milions de pessetes ho tendríem arreglat,
em ve un altre de l'ajuntament que et parla de 120 milions, i ja
arribes a tornar boig, no, no, ens asseim tots, quin és el
sistema?, aquest, i si l'Ajuntament de Vila ha d'aportar els
terrenys, que els aporti, cadascú que faci el que li toca fer.
Nosaltres, a partir que firmin aquest tema, es posin d'acord i hi
hagi el terreny, en 30 mesos estarà arreglat el problema, el de la
depuradora. El que volem és que l'ajuntament es comprometi a
arreglar el clavegueram, perquè si no, als 30 mesos, la
depuradora tornarà a fer olor, i la culpa no la tendrà el Govern.
I els puc dir que trobaran barra de cap, en aquest sentit. Hi ha
els doblers, podem fer el projecte, però que cadascuna de les
institucions es comprometi en la seva part. 

Li puc assegurar una cosa, això és feina, eh? És feina, molta
feina. I jo esper que l'Ajuntament de Vila ho hagi entès, com li
férem entendre el tema de l'aigua, que l'havia de pagar com els
altres, perquè si no, lògicament hauríem de prendre mesures.

En el tema de dessaladores em parlava de l'optimització dels
recursos existents i que estava d'acord amb el tema de la
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interconnexió, vull entendre que és tant la de Mallorca com la
d'Eivissa. Li puc assegurar que l'optimització és el que hem de
cercar dins aquests recursos, coincidesc totalment i li puc dir
que no hi haurà capritxos amb aquestes coses, no n'hi haurà.

Parcs. Li hem dit el que pensàvem, no pensam com vostès
en tema de parcs, pensam diferent. No és una qüestió de fe, és
com aquell que és d'una religió, i aquell d'una altra; o aquell a
qui li agrada l'abstracte i a un altre li agrada el paisatge. Pensam
distint, però són distintes maneres per poder tenir parc, eh? I la
nostra pot arribar a ser més grossa que la seva, l'amplitud del
parc, si som capaços de convèncer la gent. Em sap greu no està
d'acord amb vostè i per una altra banda m'alegra, també.

Em deia que havia de governar per a tots. Lògicament, s'ha
de respectar, però s'ha de respectar tot, tot. I si tu intentes dur
endavant els projectes, no arribes a un acord, però creus que
tens la possibilitat de dur-los endavant dins la legalitat vigent,
també tenim l'obligació de dur-los endavant. Negociarem,
governarem per a tots, i si no hi ha solucions, prendrem
decisions, que és la nostra obligació, perquè vostès tenguin
l'oportunitat de tornar a governar.

Consell Econòmic i Social. Miri, els llocs no són vitalicis, en
primer lloc, i l'important no és el que hi ha fora de les persones,
és el que hi ha dins. Una bufeta negra o una bufeta blanca, si li
posen líquid CO2, se'n va cap al cel, no se'n va cap al cel
perquè sigui de color blanc o de color negre, se'n va pel que hi
ha dins. El Sr. Lluís Valcaneras no és al Consell Econòmic i
Social perquè sigui del Partit Popular, hi és pel que té dins, pels
seus més de 25 anys dins el món de l'ecologia, així de clar. Però
li diré més, el president del Consell Econòmic i Social és el Sr.
Francesc Obrador i jo no hi tenc res a dir, em sembla molt bé si
el Sr. Antich i el seu govern va trobar que havia de ser el Sr.
Obrador el president del Consell Econòmic i Social; el que
vostès ara em recriminen, que un vocal que té un currículum
ecologista del qual ningú no pot dubtar, idò per què hi varen
posar el Sr. Obrador? Ah!, és que de vegades quan es demana
s'ha de saber el que es demana. A mi em sembla molt bé el Sr.
Obrador, és que no record que hi hagués cap discussió ni cap
crítica, perquè és legítim que un govern nomenàs el president
del Consell Econòmic i Social en la persona del Sr. Obrador, és
que em sembla beníssim. He de contar jo del Sr. Obrador ...? No
he de contar res, a l'inrevés, respecte, cap problema ni un, és el
meu president del Consell Econòmic i Social en aquest moment
el Sr. Obrador, eh?, és el meu.

DOT, què en pens de la modificació de les DOT a Mallorca,
Eivissa i Formentera, doncs complir el que vostès ens canviaren
de les DOT quan varen entrar, ho han de recordar, bé vostè no
hi era, però ho sap, idò complir, complir. Miri, Eivissa i
Formentera, bé el tema d'Eivissa és gros, el que han dit els
ciutadans d'Eivissa és que no té nom i ho han dit clarament dia
25, i nosaltres ho hem dit al programa electoral, i com que ho
hem dit al programa electoral, ho feim. I a Mallorca, el tema de
Campos ho du, no el programa electoral, ho havíem posat a les
DOT, i vostès varen dir, si nosaltres entram ho llevarem, i ho
feren, i nosaltres vàrem dir, si nosaltres entram ho posarem. Bé,
no s'estrany, jo els miraré als ulls i els diré les coses clares, però
no em podran dir mentider. Vostè s'estranya d'això, si agafa el

programa del Partit Popular ho veurà, però sobretot ha de
pensar que vostè també va dir, fa quatre anys, o el seu partit,
que si entrava les llevaria, efectivament, i nosaltres hem dit que
si entràvem, ho posaríem, i ho hem posat.

De totes formes, li vull dir una cosa. Estic convençut que
aquests quatre anys no superarem en cap moment el nombre de
llicències que varen donar per a construcció ni els metres
cúbics de formigó que es varen posar en els altres quatre anys,
a més són paràmetres que són bons de mesurar, col Alegi
d'aparelladors, colAlegi d'arquitectes i distintes empreses. I els
record que el GOB els va recordar a vostès que havien estat el
gran govern del formigó, fins i tot els feren un mur davant el
Consolat de la Mar.

La mala gestió de residus que em comentava, miri, està
transferit als consells insulars, residus sòlids urbans, el que
nosaltres hem dit que farem és un pla de perillosos, que en
aquests moments un 50% de perillosos no estan controlats.

La plaga de la processionària. Impost turístic. No sé si m'he
deixat moltes coses o ...

La plaga de processionària és una actuació mediambiental
i és una qüestió que afecta el 60% dels boscos de Balears, què
és més mediambiental això que la setmana que ve s'executarà o
un projecte, no sé, el que sigui, el que vulguin, que resulta que
ni han contractat l'assistència tècnica de qui ha de fer el
projecte a dia 1 de juliol del 2003, però vostès no hi creien en
l'impost turístic, a vostès els servia per fer pensar a la gent que
era una conquesta social, però no és així. Els doblers de
l'impost turístic aniran a temes mediambientals.

Li posaré un altre exemple. Centre d'interpretació de
Mondragó, nosaltres no volem aquest centre al poble de
Santanyí, el volem a Mondragó, en el parc, bons nassos que no
el llevem, i l'hem llevat; però en canvi ningú no diu que el
projecte que volem fer del centre d'interpretació val tres
vegades més que el que valia el centre d'interpretació que
proposava l'altre govern. No, no, Sr. Quetglas, ja pot dir que no
és ver, passi gust, el que no farem és el que vostès volien fer,
farem l'altre, agafarem el projecte i el durem endavant.

I acab, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, acab
només dient-li que s'han d'oblidar del tema de l'impost turístic,
ha estat un mal somni. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular
intervendrà el Sr. Joan Font i Rosselló.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, primer de tot li volem
donar les gràcies per aquesta compareixença i per aquesta gran
actuació que ha tengut vostè avui. En el PP, com no podria ser
d'altra manera, trobarà, com he dit ja a la consellera d'Obres
Públiques, un colAlaborar lleial, així com diligent i vigilant per a
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totes aquelles actuacions que, de qualque manera, ens varen
dur a la victòria electoral de dia 25 de maig.

Ens congratulam del nomenament d'un conseller que des
d'aquesta saviesa popular, aquesta viva saviesa popular,
humiliat, bonhomia i sentit comú, aconseguirà que la
preservació i el respecte al medi ambient siguin una prioritat, no
tant com un element propagandístic i ideològic, d'aquells que
han de despertar contínuament universos maniqueus entre
depredadors i conservacionistes per subsistir políticament, sinó
com una realitat. El millor argument són els fets.

També volem donar-li l'enhorabona per aquest excelAlent
discurs programàtic que ha fet i sobretot per aquesta
introducció, que hauria de passar als annals de l'harmonia entre
ecologia i economia d'aquesta comunitat.

Dit això, només li faré tres preguntes molt ràpides. Ha parlat
de recuperar el conveni per a la reforestació, la neteja de
boscos, tallafocs, safareigs per a incendis, un conveni, si no ho
he entès malament, amb el Pla forestal nacional, parla de
recuperar, què passa, que no el tenim, no està en execució
aquest conveni?

La segona pregunta té a veure amb l'educació i la formació
mediambiental continua. Ha parlat d'escoles ecològiques, com
se les planteja?

I, en darrer terme, sabem, ja n'ha parlat un poc, que el
Govern balear té una concessió de neteja de torrents de Balears
i és una concessió que, com ha dit vostè, és fins a l'any 2005, a
quatre anys. Només s'hi destinen 133 milions de pessetes cada
any, sembla que és insuficient, continuarà vostè aquest pla o
el canviarà?

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Senyor portaveu del Partit Popular, company de grup, gràcies
per la confiança, lògicament, no podria ser d'altra manera
perquè si no duraríem poc, i el que tenc claríssim és que
l'ecologia ha de ser un fet, no un element virtual i publicitari
com podem demostrar, si algú ho vol tocar amb les mans, a les
cotxeres de la Conselleria de Medi Ambient.

Em diu si he dit recuperació del pla forestal, sí exactament he
dit això, aquí tenc una còpia del conveni, de l'esborrany que va
enviar dia 28 de febrer de l'any 2002, qui era en aquell moment
ministre de Medi Ambient, el Sr. Jaume Matas, actualment
president d'aquesta comunitat autònoma, on proposava a l'antic
govern firmar un conveni, de la mateixa manera que ho proposà
a totes les comunitats de l'Estat espanyol. Totes les comunitats
de l'Estat espanyol han firmat el conveni, i va resultar que el

Govern balear no el va voler firmar, deixant una inversió de més
de 4.000 milions de pessetes. El Govern balear, a una carta que
va enviar a Madrid, li deia que per firmar el conveni havia de
poder dir com havia de ser el pla -la carta és aquí, firmada
aquesta carta pel Sr. José Manuel Gómez González, director
general de Biodiversidad, que el que li cont, en tot cas si
després ho vol tocar, com Sant Tomàs, ho té aquí, perquè
supòs que algú amb el cap dirà que no, però els fets són
caparruts i les paraules bastant pitjors.

Lògicament, com que varen deixar perdre això, i aquí hi ha
els papers, escrits, firmats pel Sr. Gómez, que volia fer els
comptes de com havia de ser el pla i com que no volien fer el
pla com volien aquí, no varen firmar el conveni. El que havien
d'haver fet és firmar el conveni i en tot cas després discutir, de
les distintes línies que hi havia del Pla forestal nacional, quines
serien millors per a les actuacions a Balears, perquè en té moltes
de línies.

Què farem? Intentarem aconseguir, ara que ja han passat
dos anys de conveni, els doblers que hi havia per a Balears,
com poden suposar, no han quedat dins un calaix, els han duit
al Pla forestal per a altres comunitats, bons són el Sr. Bono, el
Sr. Ibarra i el Sr. Gallardón per dur-se'n les coses, no és possible
que pensin que allà trobarem, dins un paner, els doblers que no
volguérem aquí. Què intentarem? Mirar si aconseguim 300, 400,
500, 800, 900, 1.000 milions de pessetes, 2.000, 1.500, 80, per
tenir alguna cosa d'aquella brega estèril, beneita a més no
poder, la brega que hi va haver entre les administracions, han
perdut els ciutadans de Balears més de 4.000 milions de
pessetes. Veurem el que podrem recuperar.

El tema de les escoles ecològiques. Es tracta que en el que
és la programació del centre hi hagi una sèrie d'objectius que
tenguin a veure amb accions mediambientals, que poden ser
fetes dins l'escola o a fora. Aquests objectius s'avaluaran cada
any, se'n farà el seguiment, si als dos anys s'aconsegueix
complir, l'escola tendrà el distintiu d'escola ecològica, però no
és que a partir d'aquest moment ja se'n pugui alliberar, no, ha de
continuar fent accions en aquest sentit a l'escola. Hi haurà
d'altres polítiques d'aquestes que anirem donant a conèixer al
llarg de l'any, però no seran a premudes, com he dit, ara vénen
els incendis forestals, i resulta que tenen la campanya en el mes
d'agost, vostès han arribat tard, no, no, resulta que es va
equivocar el govern anterior, quan ho va publicar l'abril i el
juny, al butlletí, dues vegades, no vols brou?, tassa i mitja, és
qüestió de copiar, i com que no estava ben publicat al butlletí,
ho han hagut de tornar a fer. Feim la campanya de publicitat a
final d'agost. Clar, jo entenc que això és fotut.

Concessió de torrents. Estam agafats de peus i mans. Hi ha
devers 781.000 euros, 133 milions de pessetes, com vostè deia,
i està adjudicat fins a l'any 2005, per aquests doblers.
Lògicament els pressuposts d'enguany duran només 133
milions de pessetes, però li garantesc, li garantesc, com he dit
al meu discurs, que a través de l'IBAEN posarem més del doble
dels doblers que hi ha ara per arreglar la xarxa de torrents. Aquí
ens deien que anàssim amb la policia a pegar a la gent pel tema
dels terrenys, jo li garantesc que en quatre anys la xarxa estarà
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neta i, de passada, s'hauran reconduït molts de llits de torrents,
perquè és necessari.

En tot cas, estic a la seva disposició, com no pot ser d'altra
manera, i esper que conjuntament puguem fer una bona feina
parlamentària, però sobretot que els ciutadans la puguin tocar
amb la mà en realitats. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara s'obrirà un torn de rèplica i
contrarèplica, amb un màxim de temps de cinc minuts. Té la
paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo he de dir, en nom del Grup
d'Esquerra Unida i Els Verds, que lament profundament la
intervenció del conseller de Medi Ambient i, francament, em
deixa molt preocupada que el medi ambient estigui en les seves
mans, perquè crec que serà difícil treballar, almenys intentar
poder arribar al que es diu un talant, com a mínim, de voler
escoltar almenys una part de la societat, que evidentment no és
al govern i és minoritària, però sembla ser que això serà
francament difícil.

En segon lloc, ho lament sobretot perquè el plantejament
inicial que vostè ha fet, que volia fer del medi ambient un tema
objectiu en el qual es plantejassin qüestions objectives, no és
cert, precisament el que ha fet ha estat una retòrica demagògica
i a favor seu d'una manera sectària del que pensava que era el
medi ambient. Jo no vull imposar el que pensam des d'Esquerra
Unida i Els Verds, perquè no es tracta d'això, però crec que el
respecte al fet que altres grups parlamentaris d'aquest
parlament puguin dir o puguin plantejar hauria de ser el que
l'hauria de caracteritzar a vostè com a conseller. Francament,
veim que aquest plantejament inicial que ha dit no és, ni molt
menys, en el seu talant inicial. Esperem que canviï amb el
temps.

En segon lloc, li he de dir que es posi tranquil, Sr. Font, no
està fent un debat amb l'exconsellera de Medi Ambient, tenc
molt clar, Sr. Font, que no som la consellera actualment, que el
conseller és vostè, vostè ha de dir com gestionarà i què farà i
evidentment no s'ha de dedicar a dir que tot el que s'ha fet està
molt malament. Jo veig que no li agrada res, absolutament res,
però, com a mínim, digui que és el que vostè pensa fer. Sembla
una intervenció de cara que tot el que hi ha anteriorment s'ha
fet tan malament que tant de bo que ha arribat vostè, el
salvador del medi ambient i, per tant, a partir d'aquí podran
estar contents els ciutadans d'aquestes illes. Li he de dir que
estic molt preocupada.

En tercer lloc, dins aquesta demanda de tranquilAlitat, cal
que se situï. Miri, vostè és a un parlament on, en aquest cas, li
parla la representant d'un grup que és minoritari, però que
també té una representació dels ciutadans i ciutadanes i al qual
també se li deu aquest respecte que si es fan una sèrie de
preguntes es puguin contestar d'una manera tan concreta com
sigui possible en referència als projectes que vostè té, perquè

vostè compareix en aquesta cambra a explicar als diputats o als
grups parlamentaris els projectes que vostè pensa dur
endavant a partir d’ara. I en aquest sentit, jo crec que pertocaria
que es fes, perquè, des d’aquest punt de vista, no m’ha
contestat moltes qüestions que jo li he demanat. Però així i tot,
sí que algunes les m’ha contestat i evidentment jo li he de dir
que, precisament, i li he de dir molt seriosament, Sr. Font, que
jo no anyor per a res ni el seu lloc, ni el cotxe oficial, estic molt
bé aquí on estic, el seu lloc és de conseller i el meu lloc és de
diputada, a partir d’aquí, Sr. Conseller, és així com hi ha d’haver
les relacions institucionals.

Miri, dir-li que vostè el que no pot dir és que treurà els
doblers d’allà on sigui, aquí, no, perdoni, quan al principi jo li
he dit que faria, li he dit, li torn a repetir en tot cas, que
consideràvem que la Conselleria de Medi Ambient tenia un
dèficit pressupostari, referit a què no hi havia doblers per fer
totes aquelles actuacions que vostè ha dit, que algunes ens
pareixen bé i d’altres evidentment no, he intentat dir-ho el més
breu possible; vostè m’ha dit que treurà doblers de la
comunitat, d’endeutament, anirà a Madrid, farà el que sigui; jo,
senzillament, li he demanat com ho farà? Vostè m’ha dit que
d’allà on sigui. Bé, supòs que qualque dia, jo esper que avui no
perquè evidentment no ho deu saber, podrem saber d’on treurà
aquests doblers, que jo esper que els pugui treure, perquè a mi
m’interessa que el medi ambient d’aquestes illes estigui millor.
I per tant, haurà de respondre, a través dels pressuposts de la
comunitat i a través de tot això; per tant, jo crec i supòs que
vostè ja cercarà vies per aconseguir aquests doblers que fan
falta per a aquestes qüestions.

En segon lloc, també me diu que no sap si canviarà allò del
cànon. A mi, almanco, me permeti, des del meu respectuós
paper de diputada i portaveu del Grup d’Esquerra Unida i Els
Verds, que jo sí li proposi que ho modifiqui, i que ho modifiqui
precisament perquè és una llei, l’haurà de dur al Parlament,
perquè és una llei de cànon; i en aquest sentit perquè crec que
redundaria en benefici de tots els ciutadans i que facin criteris
de manera que els consumeixen més paguin més i els que
consumeixen manco, paguin manco, però jo sí que li demanaria
que ho fes.

Per altra banda, li he de dir que també, respecte del tema de
les dessaladores, tot i respectant la diferència ideològica que
tenim, que és profunda, i evidentment està molt clar per als
ciutadans, també li he de dir, des d’un punt de vista seriós, que
d’inversions s’han de fer les necessàries i crec que vostè, amb
el plantejament que s’ha trobat a la pròpia conselleria,
precisament hi havia tota una sèrie d’interconnexions, lligades,
a més, amb sa Costera, amb les actuacions que s’havien de fer
a sa Costera, que jo he de dir que estic molt contenta que
sembla que es pugui dur a terme; quan jo li he de recordar, i me
sap greu, però li he de contestar, quan diu que hi havia dues
alAlegacions o tres per respondre. Miri, Sr. Font, sap
perfectament que la llei, així com diu, i si no, jo no tenc els
papers, però segur que ho pot llegir, que diu que no ha de ser
absolutament necessari tenir tots els terrenys, el que passa és
que s’han de tenir la majoria de terrenys, de sa Costera. La
interconnexió de sa Costera amb l’artèria nord, l’artèria d’Inca,
de Llubí, això sap perfectament, o almanco així nosaltres ho hem
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plantejat amb estudis seriosos, una altra cosa és que no hi
estigui d’acord ideològicament, amb això, ja li dic, la
discrepància hi és i de fons; però evidentment nosaltres
entenem que a través d’aquestes inversions, sobretot a sa
Costera, no hi havia necessitat de dur endavant dessaladores.

I a mes, dir-li, que precisament vostè, que és un home...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, intentaré ser breu, però és que evidentment ha fet moltes
alAlusions i, com es pot imaginar, jo necessit també tenir un
marge.

Hi ha més de 400 firmes avalades per senyors que vostè
coneix, molts de sa Pobla, precisament, que demanaven que no
es fes una dessaladora a Alcúdia. A vostè li és igual, però ja li
dic, quan vostè parla de la necessitat de la gent que coneix, és
fora vila, aquí també hi havia gent que ho coneixia.

Per altra banda, també m’ha de permetre dir-li que les
subvencions en energies renovables, tot i desacreditar tot el
que ha fet aquesta conselleria, dir-li que precisament les
energies renovables necessiten subvencions a particulars. I,
sobretot, això de Campos, Sr. Font, no resoldrà el problema de
les energies i no en parlaré massa perquè no tenc temps.

Dir-li també que respecte del que és la biodiversitat, li he de
dir que hi ha una diferència fonamental, una diferència però és
qüestió, ja no ideològica, és qüestió de concepte, és qüestió de
saber, és qüestió de coneixement, la biodiversitat es protegeix
no en funció de la propietat, sinó en funció dels valors de
biodiversitat que existeixen; que després al propietari que hi viu
se li hagi d’intentar fer algun tipus d’acord, evidentment el
primer que ho ha posat en marxa va ser aquest govern anterior
del pacte de progrés, que va començar, precisament, tot el que
vostès no havien fet mai, a fer ajudes als particulars, a fer tota
una sèrie de qüestions que, evidentment. En canvi sí hi va
haver una contaminació absoluta del que es deia que es volia
fer per part de la Conselleria de Medi Ambient que,
precisament, una de les persones que ho va fer, bé dues, eren
del Partit Popular, i un senyor, a més vostè l’ha contractat
sembla ser fins i tot com a assessor, la qual cosa està molt bé,
el Sr. Mariano Servera li donarà moltíssimes lliçons sobre com
s’ha de fer un parc natural.

El tema del PORN de Mondragó. Li he de dir que vostè sap
perfectament que el PORN de Mondragó estava en projecte de
modificació, cosa que m’alegra que vostès vegin que està ben
fet o que el vulguin modificar no sé com, però bé que s’hi
estava treballant i s’havia parlat amb totes les parts.

I li he de dir una cosa, Sr. Font, miri, d’allò d’IBANAT el
que no ha de dir, i li deman per favor, per favor no, per una
qüestió purament, no ha de dir mentides, en primer lloc, Sr.
Font. I li dic per una raó, miri, en aquest moment vostè tot el

que ha fet, aquesta història que ha mostrat és únicament i
exclusivament perquè, no m’ho ha arribat a dir, vostè no vol dur
a terme l’oferta pública a IBANAT; jo no dic ni que estigui bé
ni que estigui malament, vostè pren aquesta decisió. Perquè li
he de dir que a vostè es veu que no l’han assessorat bé, dins
una empresa pública quan a una persona se la fa indefinida, no
se la fa fixa, i això és un tema jurídic que sap perfectament
qualsevol. Per tant, no s’havia fet fix a ningú i es diu clarament
que abans hi ha d’haver una oferta pública i que l’empresa té
l’obligació de fer-ho. Els doblers hi eren perquè es pagava
aquest gent; si després, evidentment, la intenció és passar-ho
al capítol 1 o no, això és un altre tema, però a aquesta gent se la
pagava. I esper, Sr. Font, precisament per al seu benefici que no
converteixi en una agència de colAlocació, on ja ha començat a
colAlocar gent, i sobretot que el tema dels treballadors -perdoni,
Sr. Font- que eren allà en condicions precàries i que nosaltres
ens hi trobàrem amb un bon problema, i que és la gent que
precisament vostè lloa molt, i jo també, que és la gent que ha
actuat en prevenció i extinció d’incendis; que és la gent que ha
treballat en el tema de parcs; que és la gent que ha duit
endavant totes les actuacions en medi ambient, precisament
tenien dret a tenir unes condicions dignes de feina i per tant
tenir el que havia de fer qualsevol empresa pública, que és una
oferta pública en condicions. I per tant, a partir d’aquí, no crec
que vostè hagi de fer aquesta història que, en tot cas,
evidentment, intenten cercar qualsevol excusa per no dur-ho a
terme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Rosselló, que ja du 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant. Sí, miri, jo li he de dir també una altra cosa, Sr.
Font, i ho he de dir perquè realment me preocupa i vull que li
arribi, supòs que no farà cas de res del que jo li hagi pogut dir;
però miri jo no estic parlant de fer més res, la legalitat
mediambiental en tots els temes vostè té l’obligació de fer-la
complir, en aquest sentit, per tant, té l’obligació de vetllar per
tot el que són aquelles agressions que es puguin fer al medi
ambient, que li record que són moltes, li record que són moltes
perquè hi ha moltíssimes denúncies -no me parli de gent ni me
parli de res, li estic parlant de gent normal i corrent que fa
denúncies...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Té la ...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

I per acabar, idò dir que francament crec que el conseller de
Medi Ambient, supòs que tendrem moltes ocasions per poder
parlar de molts temes en concret, però que almanco avui amb
aquesta compareixença he de dir que lament totes aquestes
qüestions i esper que canviï de tarannà i com a mínim tengui el
respecte suficient per escoltar altres veus que, evidentment, no
són la seva, i que no pretenen en absolut posar-lo en qüestió,
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perquè ell és qui ha de gestionar, perquè, com a mínim, tengui
aquest tarannà més positiu i no tan demagògic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Portaveu, demagògia la seva, me pens que ha parlat quatre
vegades més del que li tocava, ha dit el que ha volgut i el
tarannà me pens que és un tarannà totalment plural, integrador,
on vostè ha passat molt de gust de dir el que volia. Supòs que
li han passat qualque nota, com a mi que m’han passat, que
convenia dir, no me digui que no, a qualcú li ha caigut fins i
tot...

Miri, Sra. Portaveu, no me digui el que pens fer, perquè la
meva intervenció, a la segona m’acaba de demanar que digui el
que pens fer; a la primera intervenció vostè ha pogut dir el que
ha volgut i ha dit clarament les coses, ara en aquesta segona ha
volgut dir que no havíem dit el que pensàvem fer. Se n’adona
que el tarannà és el seu que és excloent cap a mi i que jo no
m’he aturat, no l’he interrompuda cap vegada, se n’adona. Miri,
Sra. Rosselló, cadascú té una manera de pensar, jo no he
vengut a dir-li que pensi com jo, és vostè que, en tot cas,
emprant una reiteració d’una frase d’una mentida pot parèixer
que jo no vulgui consens, jo li he dit el que pensava, amb
devuit minuts i mig. No li agradat? Pot ser.

Miri, respectar la resta de grups parlamentaris? M’agradaria
que abans de fugir, en tot cas, quan acabem, me digui perquè
no les he respectat jo la resta de grups parlamentaris avui, així
de clar. Si el respecte és que un sempre vol sentir la mateixa
música i no la sent la mateixa i creu que no el respecten, anam
malament, perquè m’agradaria saber en què no he respectat la
resta de grups parlamentaris, així de clar, m’agradaria saber-ho,
ha dit que no he respectat la resta de grups parlamentaris, me
digui per què.

El meu tarannà. El meu tarannà és el meu de sempre, de
sempre, que pot agradar a gent i no agradar a altra. I jo no li dic
com és el seu, ni el que és, cadascú és com és i crec que val més
parlar de política. I si parlam de respecte, nosaltres rebem a
tothom, escoltam tothom i no hi ha ningú que estigui tres
mesos o dos mesos a què se’l rebi, com és el cas d’altres
governs anteriors, a conselleries en concret, a gent ni se la va
rebre; que tenien drets que els ho estaven trepitjant, com el
tema dels pous, es trepitjava el dret dels ciutadans a poder
reclamar per què no es donava una autorització o es denegava,
per què no podia?

Miri, me diu això del dèficit pressupostari. Li vull dir que jo
no tenc cap maldecap de doblers; aquell senyor que hi ha al
cap, que és el secretari general, és el que té el maldecap dels
doblers, a mi no m’han fet conseller per tenir maldecap dels
doblers, a mi m’han fet conseller per gestionar. I si no tendré el
maldecap, i si no en trobam suficients en cercarem; però li puc

dir que quan passin aquests quatre anys invertirem molt més
que vostè en medi ambient, així de clar.

La modificació en el cànon, Sra. Consellera, ex-consellera,
per què no va modificar la Llei del cànon? Per què no varen
modificar la Llei del cànon els altres quatres anys? Jo li dic que
no sé si ho faré o no ho faré, però resulta que me ve amb una
qüestió que fa quatre mesos ho haguessin pogut fer. Ho fessin,
jo li he estat molt sincer.

Sa Costera. Jo ho sé aquest tema, el que li he dit és que
posarem la primera pedra abans de final d’any, començarem les
obres, però falten tres expropiacions. No és per això que no
hem posat la pedra, ja ho sé el que vostè me diu.

Energies renovables. Miri, energies renovables vostè n’ha
fet befa i no hem de fer creure a la gent el que no és possible.
Energia renovable és el cable i el gasoducte que es durà de la
península, més de 150.000 milions d’inversió, això és energia
renovable, Sra. Rosselló. Això és perdre molt poc temps
discutint com qualcú que ha perdut quatre i qualcú que amb 30
dies té arreglat el futur d’aquesta terra en aquest sentit, d’aquí
de Balears. I seguirem donant les subvencions i les ampliarem,
me pens que donava 60.000 euros en tot l’any, Sra. Rosselló, és
bo de fer guanyar-li, és senzill.

Però és que, de passada, no és dolent que l’energia que
puguin fer els molins de Campos realment es pugui utilitzar a la
xarxa de GESA, i per què no? És totalment neta, és que és
increïble, fins i tot vostè està en contra d’una energia neta a
més no poder com poden ser els molins de Campos. Per què?
Perquè, lògicament, no ho va fer el govern anterior.

El tema de biodiversitat. Vostè quan parla de biodiversitat
parla de parcs naturals, sense voler, el seu cervell la traeix. I la
biodiversitat, vostè la biodiversitat la mira amb un tub, i un tub
té molt poc espai i la biodiversitat s’ha de mirar amb un con,
amb amplitud de cap. Sí, perquè quan parla de biodiversitat
només ha tret el tema dels parcs, si privats o públics, i és molt
més la biodiversitat: és cuidar-se de les espècies protegides, és
cuidar-se de què els arbres no morin, és cuidar-se que el
banyarriquer no mati, que el tomicus realment no mati els
arbres, que traguem els arbres que maten els que volen néixer
i hi ha 400.000 pins que encara no s’han aixecat. La
biodiversitat, Sra. Rosselló, és molt més àmplia. En canvi vostè
aquí avui quedarà per a sempre, en aquest Diari de Sessions  la
biodiversitat per a vostè és fer un parc natural. Sense voler l’ha
traït el seu pensament, ha tengut l’oportunitat d’explicar en què
volia que jo li digués que invertís la conselleria en biodiversitat,
però no, és el tema dels parcs naturals. No es preocupi dels
parcs naturals, hi ha molta més feina a fer a biodiversitat, molta
més feina: tenir un centre de recuperació d’aus salvatges; tenir
cura del que vostès no n’han tenguda, que les praderies de
posidònia d’aquesta terra es restaurin, i vostès han estat a punt
-i ara que aquí quasi estam sols-, estam a punt tots de perdre
més de 500 milions de pessetes d’Europa per haver venut
posidònia i posidònia i no haver fet els deures i no haver-ho
pressupostat, Conselleria del Litoral. Me parlen de biodiversitat
a mi?



ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 3 / 17 de setembre del 2003 53

 

Jo puc parèixer pagès, però els faig saber que som una
esponja i quan una cosa l’he d’aprendre, i aquí hi ha qualcú
que no és del meu partit polític i ho sap, que quan l’he
d’aprendre l’aprenc. I no som un irresponsable, i quan
m’equivoc deman perdó. Parlam de biodiversitat, i resulta que
Live Posidònia a Europa li ha enviat cartes a vostè que estava
incomplint i que no tenia els doblers posats, 2 milions d’euros,
3 milions d’euros, perquè realment no es perdin els 500 milions
d’Europa, per poder desenvolupar el projecte Live Posidònia,
que el que fa és posar al final no sé quants de cents de
fondejos per no rompre la praderia de posidònia. I me parla de
biodiversitat? N’estic parlant jo de biodiversitat, no és un
desastre, és la veritat, això és la veritat, i jo li jur que aquesta
carassa jo la tomaré. Potser que qualcú m’intenti llevar d’enmig,
no del meu partit, d’algun altre, però jo aquesta carassa jo la
tomaré, perquè el que no pot ser és parlar de biodiversitat i
parlar de fer parcs naturals únicament i exclusivament.

I el tema de Mondragó, el tema del Sr. Mariano Servera, jo
no me’n amag que el Sr. Mariano Servera és del PP; té res a dir
que un alt càrrec sigui el Sr. Mariano Servera? Vol que li digui
al Sr. Matas que vostè troba que no l’ha de nomenar? Idò,
tranquils, bona seria, jo als meus els defens, no els deix tirats;
és una forma de pensar. No, però ho ha de saber, que pareix
que vostè amb això toca la campana de la Seu; no, no, ni la del
meu poble ha tocat amb això.

Mondragó, propietaris, ho té arreglat? Vostè no tenia
arreglat res de Mondragó. Nosaltres firmarem un acord a
Mondragó amb els propietaris, els pagarem uns lloguers i
funcionarà Mondragó. I canviarem el PORN de Mondragó.

I IBANAT. Miri, a IBANAT hauria de fer jo amb vostè allò
que feien els bons toreros, quan sortia un Miura, amb un bon
banyam i envestia, llevar-se d’enmig perquè passi, i quan torni
venir encara va enfuriat i tornar-la deixar passar; si no, vostè
amb IBANAT avui fa un flac favor als homes i a les dones que
estan pendents que es resolgui IBANAT. Perquè si qualque
cosa he tengut jo amb IBANAT i tot aquest equip és prudència,
perquè si el Suprem diu que aquelles dues persones que li
varen posar un contenciós a vostè, a la seva conselleria, que
tenen raó, jo no són aquells dos que he d’arreglar, són els 48.
No, no, com que els doblers no són seus, li és igual; no, no,
com? Sra. Rosselló, les persones es paguen amb doblers dels
ciutadans. No, no, però és que m’haurà d’aguantar molt
aquests quatre anys, es cansarà de demanar-me, li assegur, es
cansarà de demanar-me, jo no me cansaré, me sap molt de greu
per tots els que estan aquí, però és la meva obligació. Però és
que el que no pot ser que es digui, és que resolgui una
oposició que s’han equivocat en el govern anterior, que per
qualificar no puc qualificar perquè entra distinta gent. Me digui:
no faci demagògia i vol entrar els seus. No vull entrar ningú jo,
vostè en va ficar de gent, la va multiplicar per cinc, i ara què me
diu a mi, i ara què me diu? I resulta que hi ha gent que té
cunyats, homes, germans, a mi me pareix beníssim, no tenc res
a dir. No li parl de vostè, de gent; i jo no tenc res a dir, qui té la
cua de palla se l’encén; és a dir, jo no tenc res a dir, no se fiqui
dins un terreny que, en tot cas, l’únic que pot fer és pegar
qualque patinada i arribar més lluny del Parc de la Mar.

I li puc dir una cosa, jo no entraré al seu capot, jo només
faré el possible per salvar la gent que fa feina allà dins, però
dins la legalitat, respectant la legalitat; perquè és impossible,
cosa que no va fer el govern anterior.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Joana Maria
Seguí.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller. Hem
vengut a aquesta comissió parlamentària per escoltar
l’estratègia general de la Conselleria de Medi Ambient de futur,
no parlar i reiterar accions de passat, parlam de futur.

Política de pous, però, ja que han sortit accions de passat,
en el tema de pous es va aplicar, efectivament, la normativa del
Pla hidrològic de les Illes Balears, elaborat pel pacte l’any 2001,
després d’un informe del cap de servei, Alfredo Barón, i es va
aplicar estrictament la legislació vigent. Nosaltres, l’oposició,
ha vengut aquí a aquesta compareixença per escoltar-lo i per
formular-li les preguntes que arran de la seva intervenció fossin
susceptibles de debat i d’explicació. Crec que aquesta és la
nostra finalitat.

Respecte del tema del Consell Econòmic i Social. Miri, Sr.
Font, aquí tenc la normativa o la Llei de la composició del
Consell Econòmic i Social la va aprovar el Ple del Parlament, dia
21 de novembre de l’any 2000, i diu exactament, a l’exposició de
motius: “Les característiques bàsiques que informen sobre
aquesta llei són la independència, la imparcialitat, la varietat i la
pluralitat en relació amb l’origen dels seus membres”. Com que
vostè ha parlat del president, del president no diu res, diu: “El
president passa directament al grup 3, constituït per 12
membres, distribuïts de la manera següent: un representant de
les associacions i organitzacions que tenguin com a finalitat
principal la protecció del medi ambient”. Sr. Conseller, una
federació esportiva, per definició, no té com a finalitat la
protecció del medi ambient, com no la té la federació esportiva
de vela, com no la té la federació esportiva de natació. Una
associació o organització que té com a finalitat la protecció del
medi ambient és qualque cosa més; i en aquest país i en
aquesta terra hi ha associacions que s’han significat amb les
lluites mediambientals i amb les conquestes socials
mediambientals més importants d’aquesta comunitat, amb llarga
tradició, des de fa 25 o 30 anys.

Per al tema dels abocadors, senzillament era una pregunta,
una pregunta perquè va sortir a la premsa que aquest govern
estava preocupat i iniciava una inspecció. Per tant, era una
pregunta en aquesta comissió per saber com pensaven dur a
terme el tema del Pla director, si pensaven dur a terme el Pla
director sectorial de residus sòlids i les competències
d’inspecció, ...

(Remor de veus)
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... el Pla director sectorial de, perillosos, perdó, m’he
equivocat, perillosos, perquè els sòlids estan transferits al
Consell de Mallorca, però les competències en matèria
d’inspecció, em sembla, continuen sent d’aquest Govern.

Respecte de les DOT, efectivament el govern del Sr. Matas,
l’abril del 99, va corregir la desclassificació del Consell de
Mallorca de l’any 98 de 72 urbanitzables, la va anulAlar. El pacte,
amb la Llei del 6/99 impedeix l’excepció de les DOT i el govern
actual deroga la modificació de la llei i suprimeix
l’excepcionalitat, ho sabíem això. Amb el fet que amb un pla
territorial pitiús, sense aprovar i encara molt endarrerit i que
s’han donat uns nous terminis, si es construeix, i el pla en un
futur decidís no construir dins ANEI o dins ARIP això seria
irreversible. Senzillament, la nostra intervenció de cap a vostè
era demanar-li quina era la sensibilitat al respecte.

Finalment, quan parlam, bé, no ha estat arran de la meva
intervenció, però sí ha estat arran de la intervenció d’energies
renovables. Sr. Font, energies renovables no és el cable ni el
gasoducte. Començam a parlar d’energies renovables a Europa
occidental, a partir de l’any 73, amb la crisi mundial de l’energia,
amb llibres de Michel Grenon, amb llibres de Jorgen Voig o amb
llibres de Shumacher, i molts d’altres.

I finalment, quan parlam de conquesta social; la conquesta
social, avui en dia no s’entenen per conquestes socials tenir
una casa, a Europa occidental, en el segle XXI, el fet de tenir
una cosa i el fet de poder endur-se’n qualque cosa per posar-se
a la boca això eren les conquestes socials d’Émile Zola a l’obra
Germinal; avui en dia la conquesta social és la universalització
de la sanitat, la universalització de l’ensenyament públic,
l’accés generalitzat a la universitat i també és una conquesta
social dur a terme una política turística amb fonaments
sostenibles que no hipotequin el futur per manca d’actuacions
valentes en el present.

Moltes gràcies, Sr. Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seguí. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font i
Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Portaveu, el primer que li diré és el paper que li ha passat la
diputada d’Esquerra Unida, que jo mai l’enganyaré a vostè, mai
no l’enganyaré.

Amb el tema dels pous va malament, com que li ha passat el
paper la Sra. Rosselló, jo no l’enganyaré, el tema dels pous jo
li ensenyaré, li faré arribar la documentació, veurà l’informe. I
veurà com jo i vostè, encara que no siguem del mateix partit,
amb mi serà capaç de confiar, encara que no pensem el mateix
ni defensem el mateix. Però li puc dir que l’han enganyada amb
el paper que li han passat, perquè el que li puc dir és que l’únic
que no es va fer va ser aplicar el Pla hidrològic de les Illes
Balears, perquè si s’hagués aplicat, com vostè coneixerà i, a

més, vostè que coneix tantes cites i tants de llibres i que deu
conèixer tantes lleis, deu saber que una llei si la vol modificar
has de modificar la llei, no és ver? I després hi ha decrets que
regulen totes aquestes coses i ordres que fan els consellers; les
ordres, els decrets, les lleis, quan estan en exposició els
ciutadans poden alAlegar; els tendran en compte o no, però les
instruccions internes són instruccions internes que no surten
a llum, que estan dins la conselleria, que molts dels ciutadans
no les coneixen, continua vigent un decret de sequera que
mana i penja del Pla hidrològic de les Illes Balears i en canvi no
es donen concessions. L’informe del Sr. Barón és el mateix
informe que nosaltres emprarem perquè realment es puguin
donar pous, el mateix informe, parts d’aquest mateix informe.
Me sap greu que l’hagin enganyada.

Consell Econòmic i Social. Pot ser un representant d’un
partit polític; vostè me diu: del president no en diu res, i s’aferra
aquí com un clau que crema i no en diu res. No és ver, però és
que és més greu, és molt més greu; es va parlar amb els distints
grups, però sap què va dir el GOB quan se li va dir això? I això
és el que me preocupa, o almenys pens que li ha de preocupar
a la societat, que va dir: aquesta plaça era meva. Vaig dir: anam
malament, anam malament. No hi ha cap lloc vitalici. El Sr. Lluís
Valcaneras no és el president d’una federació esportiva; a part
de ser qui és ecològicament, és també president d’una federació
esportiva. M’explic? És a dir, no me miri el president de la
federació esportiva, me miri el Sr. Valcaneras, investigui quins
llibres ha escrit el Sr. Valcaneras.

(Remor de veus)

No, no, bona seria, que no pugui ser un membre ecologista
del Partit Popular, lògicament, ho defensaré allà on sigui. No,
plural, ha d’entendre, Sra. Diputada, ha d’entendre que això ha
canviat, m’entén? Ha canviat, però a cara alta, ha canviat dient
sense amagar les coses, dient-les.

(Remor de veus)

Jo ho entenc, jo ho entenc i els queda molt per sofrir, els ho
garantesc, i amb mi sofriran de bona manera, però de bona
manera, de bona manera en el sentit que no es preocupin, no hi
haurà dolor amb mi. I el Sr. Valcaneras, el seu currículum és allà
i no es preocupi.

Les DOT. Miri, me conti el que vulgui de les DOT i no es
preocupi per la construcció, que mai no farem el que vostès han
fet a Calvià els darrers dotze anys, mai; perquè per parlar de
construcció s’ha de tenir, per dir el que vostè ha dit, un
desconeixement total de la realitat urbanística d’aquesta terra.
Perquè discutir un projecte turístic a Campos, quan no han
estat capaços de discutir mai totes tracamanyes, així, dins
aquesta sala i en aquest Parlament, de Calvià, com sa Marina de
Calvià, que es veu que ja no se’n recorden, és de la legislatura
passada; fins i tot va costar un lloc a qualcú a qualque lloc. Ah,
i poder dir segons quines coses a gent que hem estat al peu del
canó i que hem sofert i que s’han barallat vostès amb temes de
Calvià, el mateix pacte, que hem vist com s’han fet les coses,
Sra. Portaveu, jo entenc la seva ilAlusió de fer el seu paper, com
tots que en tenim, però és important en temes de construcció
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saber que els reis, en tot cas, són vostès. I està demostrat, no
en trobarà cap de municipi com Calvià, cap, ni un. Els desastres
urbanístics de desgavells de cases de vacances a Pollença, que
el Sr. Celestí Alomar coneix bastant, estan fets perquè el Partit
Popular governa, aquesta vegada en coalició amb Unió
Mallorquina, després de vint i busques d'anys, estan fets amb
plans generals de destacats directors generals socialistes que
han estat en el govern anterior, en els darrers vint anys, i ara
haurem de fer lleis a posta per arreglar els bunyols aquests.
Clar, és que s'ha de ser molt potent per a segons quines coses
i parlar de formigó.

I acab amb el tema d'energies renovables. Jo estic d'acord,
si vostè creu que hem de defensar el tema de les energies
renovables amb 60.000 euros per quatre, que són 240.000 euros
que vostès han gastat en energies renovables aquests darrers
quatre anys, pel que afecta el meu departament, que per això
som aquí avui, 10 milions de pessetes per quatre anys, 60.000
euros per quatre anys, parlam de 40 milions de pessetes, i que
ridiculitzin un projecte de 1.400 milions de pessetes en la
restauració dels molins de Campos i la reutilització de l'energia,
creu que em pot donar lliçons d'energia renovable? Jo li dic que
posaré en marxa aquest tema i em fa que llegeixi uns llibres
d'uns senyors que deuen ser uns fenòmens, i jo els respect i li
garantesc que agafaré el llibre de sessions i me'ls llegiré, però
quan els hagi llegits, continuaré tocant amb els peus a terra, eh?
No ho dubti, perquè podem quedar molt bé vostè i jo a la
televisió parlant d'energies renovables, però a mi no em
preocupa com quedam de bé vostè i jo, em preocupa que el
ciutadà tengui energia, perquè l'ha de menester, i que sigui tan
poc contaminant com sigui possible, perquè l'ha de menester.

Les conquestes socials. No em vull posar flors, eh?, jo som
d'aquells que he baixat a l'arena, som d'aquells que s'han
preocupat de per què a una nina quan tenia la menstruació, un
pare magribí no la deixava anar a escola, som dels que s'han
preocupat, si un nin feia tres dies que no anava a escola, anava
a parlar amb son pare i sa mare i resulta que el tenien fermat a
una columna i li pegaven i el castigaven. M'he preocupat que
els homes entenguin que les dones magribines puguin anar a
comprar, puguin aprendre la nostra llengua i quan el nin està
malalt puguin anar al centre de salut. Per aquí s'equivoca amb
mi, en conquestes socials. Haurà de lluitar molt, jo virtual, de
conquesta social, és l'ecotaxa, la conquesta social serà quan
tots els homes i totes les dones del món siguin iguals en drets
i en deures, i això, en aquesta comunitat, no més lluny, en
aquesta comunitat no passa.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé, una vegada acabat l'ordre del dia,
hem d'agrair la presència de l'Hble. Conseller i del seu equip i
acompanyants.

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