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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i

primer de tot demanarem si hi ha alguna substitució?

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí gràcies, Sr. Presidenta, Maria Binimelis substitueix

Antoni Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna més? No.

I. Compareixença RGE núm. 515/05, solAlicitada pel

Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sr. Conseller de Medi

Ambient, per tal d'informar sobre l'estratègia balear contra

el canvi climàtic.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relativa a

la compareixença RGE núm. 515/05 de l’Hble. Conseller de

Medi Ambient, Sr. Jaume Font i Barceló, per tal d’informar

sobre l’estratègia balear contra el canvi climàtic. Assisteix

l’Hble. Conseller de Medi Ambient Sr. Jaume Font i Barceló i

l’acompanya el Secretari General Miquel Ramis d’Ayreflor. Té

la paraula el Sr. Jaume Font per fer l’exposició oral.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Dir també que en el transcurs de la sessió s’incorporarà la

Directora General pel Canvi Climàtic i també el Director

General de Qualitat Ambiental que han estat a Madrid a l’acte

que s’ha celebrat a la Moncloa, allà on el President Rodríguez

Zapatero ha fet la presentació amb la ministra, com a dia que

entra en vigor el Protocol de Kyoto, de les propostes i accions

a dur endavant. Per altra part, recordar que aqueixa és una

compareixença a petició pròpia, que ja vàrem anunciar durant

el debat de pressuposts.

Abans d’entrar a tot aquest bloc de fulls, a mi m’agradaria

dir dues coses. Primer de tot que el Govern serà un fidel

colAlaborador del Ministeri de Medi Ambient i del Govern

central, com a màxims responsables del compliment del

Protocol de Kyoto i més que el compliment del Protocol de

Kyoto, allò que fa referència al Reial Decret Llei de la

transposició d’allò que és la directiva damunt el tema del canvi

climàtic per la Unió Europea. I l’altra qüestió que m’agradaria

dir és que quan una idea no cap en una sola frase és que li falta

essència i/o li sobra matís i del que xerram és d’una cosa que

no cap dins una sola frase, allà on n’hi haurà que trobaran que

li falta essència i altres trobaran que li sobren matisos. Ho dic

per centrar el que tenim. Però també diria, perquè no me puguin

acusar d’escèptic, que la incertesa que se repeteix cada vegada

és menys incerta, la qual cosa vol dir que cada vegada és més

certa. I les incerteses que s’han anat repetint en allò que fa

referència a la denominació que el canvi climàtic..., són

incerteses que es repeteixen i que ens poden fer que de cada

vegada siguin més certes.

El passat mes de novembre amb motiu de la compareixença,

com els deia, davant la Comissió d’Hisenda del Parlament de

les Illes Balears per donar compte del projecte de pressupost

corresponent a la Conselleria de Medi Ambient, vaig assumir

el compromís d’informar aquesta comissió sobre les mesures

que el meu departament es disposava a dissenyar en el marc de

la lluita contra l’anomenat canvi climàtic. Unes mesures que en

la nostra opinió han de ser suficientment conegudes per la

societat illenca com a passa prèvia per assumir-les de manera

natural en el procés de control d’un fenomen climàtic que

durant els darrers anys ha generat una notable controvèrsia, tan

dins l’àmbit estrictament polític com pel que fa a la pròpia

societat balear, cada dia més conscienciada sobre tot el que

afecta a la salut mediambiental del nostre món i del nostre

entorn. 

Com dic, la preocupació per les conseqüències del canvi

climàtic no és nova, però sí és evident que el debat sobre la

seva autèntica dimensió s’ha instalAlat de forma més intensa al

llarg de la darrera dècada, a partir precisament de la declaració

del Protocol de Kyoto a meitats dels anys 90 del segle passat.

D’aquesta manera el progressiu increment de la temperatura

mitjana de l’aire a conseqüència de les emissions de gasos

d’efecte hivernacle a l’atmosfera, s’ha convertit en l’eix d’un

intens debat polític i social, un debat sense dubte molt

condicionat per una certa confusió conceptual que encara resta

al voltant del propi terme, una confusió que ens obliga a actuar

amb prudència, però en qualsevol cas mai no justificarà baix

cap concepte que els poders públics abdiquessin de la seva

obligació de proporcionar als ciutadans de les Illes Balears en

aquest cas el màxim d’informació sobre aquest fenomen

climàtic, a més d’unes pautes d’actuació adequades, orientades

a prevenir les seves causes i palAliar els seus efectes. 

Quan ens referim a necessària prudència a l’hora d’analitzar

els efectes del canvi climàtic no estam escenificant cap actitud

escèptica, ni molt manco, estam tractant de restar entitat al

problema. Simplement ens feim ressò de les pròpies

preocupacions que la comunitat científica ha fetes seves a

l’hora de fer front al problema climàtic. No oblidem en aquest

2sentit que la relació causa-efecte entre les emissions de CO  de

metà i d’altres gasos i aerosols a l’atmosfera no sempre ha estat

assumida de manera unànime per part dels experts, encara que

el consens científic sobre aquest tema s’obre pas de forma

progressiva i general, sense infravalorar per això el dret a la

discrepància que encara exhibeixen determinats fronts

científics. Entre les veus discrepants estan per exemple les que

qüestionen la fidelitat del model d’evolució del clima basats en

l’efecte hivernacle. Uns models que per exemple no poden

explicar l’evidència geològica dels canvis climàtics

preindustrials, entre altres qüestions que indueixen a la

prudència quan parlam de canvi climàtic i a les seves causes-

efectes, enlloc de catalogar-los gairebé de dogmes de fe. 

De totes maneres i sense restar importància als debats

interns de caràcter científic sobre aquesta qüestió, el que sí és

evident el que s’ha creat durant els darrers anys una atmosfera

de preocupació en relació a les emissions excessives de

determinats gasos i a la seva relació en determinades

alteracions d’un clima que sembla haver perdut en determinats

moments les característiques d’una certa i suposada relativa

previsibilitat que fins ara se li havia atribuït tradicionalment,
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d’una forma errònia tal vegada, el resultat, la percepció social

de què tenim un problema al damunt, un problema amb uns

límits indefinits i borrosos, és cert, però que exigeix una

actuació clara i contundent per part dels poders públics, tan pel

que fa referència al diagnòstic real del problema com a

l’adopció de les mesures puntuals que s’hagin de posar en

marxa per evitar o prevenir els seus efectes. 

A l’hora de parlar de canvi climàtic, aplicat a la realitat

balear, convé recordar una sèrie de consideracions, encara que

només sigui per centrar adequadament el debat. En primer lloc

que la part (...) de responsabilitat de la comunitat autònoma de

les Illes Balears, pel que fa a les emissions de gasos d’efecte

hivernacle, l’hem de situar en el context de l’Estat espanyol, en

el seu conjunt, ja que com vostès saben el Protocol de Kyoto

que regula aquestes qüestions contempla com a interlocutors

naturals els estats nacionals. És a dir, que les actuacions que

des del Govern de les Illes Balears impulsam en matèria de

control d’emissions de gasos contaminants no tindran eficàcia

pràctica a efectes de còmputs si no són contemplades en un

context estatal, la responsabilitat del qual recau sobre un

govern central, que per cert encara no ha dissenyat un pla

global d’actuacions contra el canvi climàtic, a pesar de

l’evident preocupació que també a nivell estatal aquest

problema genera.

En segon lloc, qualsevol pla d’actuació orientat a regular un

problema amb caràcter d’urgència exigeix com a passa prèvia

un diagnòstic previ, una valoració inicial de la situació que ens

permeti visualitzar, encara que sigui de forma parcial els

problemes que un excés d’emissions de gasos d’efecte

hivernacle generen dins l’àmbit de la comunitat balear. Uns

problemes que són imprescindibles controlar, no ja tan sols per

imperatius estrictament mediambientals sinó també per garantir

el futur econòmic d’unes illes que avui per avui són un destí

turístic de primer ordre a nivell mundial, la qual cosa implica

un grau de respecte a l’entorn, difícilment compatible amb una

activitat contaminant que excedeix un determinats límits, més

enllà dels quals quedaria seriosament compromesa la qualitat

mediambiental de l’arxipèlag. En virtut d’aquest diagnòstic

previ, si parlam de la comunitat autònoma de les Illes Balears

i la seva relació amb el que estableix el Protocol de Kyoto,

referit al control de les emissions de gasos d’efecte hivernacle,

les dades indiquen que seria necessari reduir 2,1 milions de

tones anuals per aconseguir que la nostra contribució al total de

l’Estat d’emissions arribi als nivells previstos a l’esmentat

protocol. És a dir, per situar-nos en un escenari de creixement

de les emissions de gasos d’efecte hivernacle que no superés

durant el termini 2008-2012 el volum total d’emissions

corresponents a l’any 90 incrementats en un 15%.

Repassem un poc els antecedents del problema. En termes

absoluts les Illes Balears emeten actualment uns 9 milions de

tones anuals de diòxid de carboni, equivalent a unes xifres que

representen en el conjunt del balanç anual nacional

d’emissions, entre un 2,3% i un 2,5% del total estatal. Però si

volem ser rigorosos aquest volum d’emissions s’ha d’analitzar

en el conjunt de l’entorn socioeconòmic de les illes, per tal de

disposar d’uns criteris comparatius que permetin fixar la

magnitud real del problema. En aquest sentit cal recordar que

la nostra contribució al conjunt del balanç nacional d’emissions

es situa entre el 2,3 i 2,5% del total nacional. La població de les

illes representa aproximadament el 2% de l’Estat i la nostra

contribució al Producte Interior Brut s’estima al voltant del

2,2%. En termes comparatius, imprescindibles per establir els

paràmetres fixats en el Protocol de Kyoto, hem de recordar que

l’any 90 les emissions de gasos d’efecte hivernacle a les Illes

Balears s’estimaren en 5,9 milions de tones anuals. En

conseqüència i aplicant els criteris de l’esmentat protocol els

límits de les emissions balears haurien de situar-se actualment

al voltant del 6,9 milions de tones anuals. Per tant, i com he dit

abans, si parlam de prop de 9 milions de tones anuals

d’emissions, les dades indiquen la necessitats de disminuir 2,1

milions de tones anuals al volum d’emissions d’aquests tipus de

gasos si volem complir les exigències incloses dins el Protocol

de Kyoto. 

Pel que fa als sectors que d’una manera més directe

incideixen en aquest increment del volum d’emissions, els

serveis, el residencial i el transport terrestre per carretera,

suposen en conjunt el 70% de les emissions totals. Com a dada

complementària, en el cas dels sectors de serveis i residencial,

el 80% de les emissions tenen el seu origen en la generació

d’energia elèctrica consumida, de fet i davant els forts

increments enregistrats en el consum de tot tipus d’energia

durant els darrers anys a les illes, es dedueix que les actuacions

destinades a disminuir les emissions de gasos d’efecte

hivernacle s’haurien de concretar d’una manera especial

mitjançant accions encaminades a reduir el consum d’energia,

apelAlant bàsicament a mesures que afavoreixin l’eficàcia

energètica per combustibles o sistemes de generació d’energia

amb una menor emissió específica. Davant aquest escenari, la

necessitat de posar en marxa una sèrie d’actuacions

coordinades i encaminades a disminuir la nostra aportació

d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, es perfila per força

com un objectiu estratègic de primer ordre en qualsevol acció

d’un Govern responsable i amb visió de futur. Una acció de

govern que ha d’incorporar aquesta filosofia independentment

del color polític que conjunturalment governi aquesta

comunitat i que a més ha de garantir l’operativitat de les

actuacions previstes si realment pretén involucrar el conjunt de

la societat illenca en un gran pacte que exigirà consens social

i capacitat de corresponsabilitat entre poders públics i ciutadans

per ser realment eficaços.

En aquest context seria totalment injust no recordar que tot

i no haver-se elaborat fins ara un pla governamental pròpiament

dit pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic, determinades

accions dissenyades o executades pel propi Govern de les Illes

Balears incideixen ja de manera notable en temes directament

vinculats en la disminució de les emissions de gasos d’efecte

hivernacle a la nostra comunitat. Aquest és el cas per exemple

de l’eficiència energètica, un dels paràmetres que més relació

directa amb aquest problema i que s’ha d’entendre a partir del

plantejament previ de què aconseguir un alt rendiment

energètic implica actuar en una doble direcció. Per una part

disminuir el volum real d’emissions d’aquest tipus de gasos a

l’atmosfera. I per una altra, facilitar una disminució gradual i

progressiva de l’import global de la factura energètica, sense

haver de renunciar per això a un ús racional i intelAligent de

l’energia, des de la seva condició d’element cabdal per a un

desenvolupament econòmic que sempre des de criteris de

sostenibilitat representa una garantia de benestar i progrés per

a la nostra comunitat.
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Des del punt de vista estratègic, el Govern de les Illes

Balears també ha avançat en el camí de la reducció de les

emissions mitjançant l’elaboració de dos grans plans sectorials,

que sens dubte tendran un protagonisme específic a l’hora de

permetre a mig termini una reducció substancial i responsable

dels gasos d’efecte hivernacle, més concretament el primer

d’aquests plans és el Pla sectorial energètic de les Illes Balears,

que incorpora en el mapa energètic illenc el doble model

gasoducte-cablejat elèctric com a fórmula energètica de futur

més adequada a la nostra comunitat i aquí m’atur. Quedant molt

clar que l’únic que nosaltres restarem del 2,1 milions de

tones/any que s’han de reduir, quan vàrem dir que reduiríem

1,3, és damunt només el gas, el cable és evident que ve de fora

i aquí no restam per res perquè som igual de consumidors. 

Vull que quedi ben clar aquest tema perquè s’està xerrant

per ràdios i premsa, mentint en base a allò que són els estudis

que diuen, se veu que hi ha algú que se sent alAludit, que

nosaltres quan xerram de reduir 1,3 milions és amb el cable.

No, no el cable no entra, del cable nosaltres (...) emissions de

2CO . Xerram d’allò que serà el fet d’emprar l’energia del gas

a les Illes Balears. Una fórmula aquesta que permetrà per una

part garantir el subministrament elèctric en el conjunt de

l’arxipèlag a mig termini. Per una altra, disposar a les illes d’un

combustible més net, com és el gas natural, això farà possible

anar avançant cap una disminució substancial de les emissions

causades pel sistema de generació elèctrica a les Illes Balears.

En definitiva, amb aquest pla sectorial les Illes Balears

s’orienten cap uns paràmetres de producció energètica

sostenibles i sense dubte, una clara sintonia amb els objectius

determinats en el Protocol de Kyoto. 

I segon, l’altre pla dissenyat pel Govern, és el Pla sectorial

de transports de les Illes Balears. Apunta directament cap un

altre dels vectors que incideixen d’una manera molt directe en

un excés d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, el transport

privat. En aquest sentit el nou pla sectorial contempla un

escenari a mig termini, fonamentalment determinat per la

previsió d’un increment notable de l’ús del transport públic per

part de la societat illenca, aprofitant per això l’ambiciós

programa de potenciació dels mitjans de transport públic que

inclou el reforçament de l’actual servei ferroviari i la

incorporació de noves figures com el futur metro que el Govern

de les Illes Balears ha donat a conèixer a l’opinió pública

balear ara fa uns dies. S’ha de dir que ahir se va aprovar en

ponència tècnica l’avaluació d’impacte ambiental del metro. 

Amb l’entrada en vigor d’aquests dos plans sectorials,

l’administració autonòmica aposta per actuar directament

contra el bessó del problema, però al mateix temps la pròpia

administració ha de donar exemple als ciutadans, mitjançant

l’aplicació d’aquestes mateixes fórmules d’eficiència energètica

a l’hora d’actuar en determinats àmbits on la seva funció li

permet incorporar elements d’estalvi energètic de forma

directe. Aquest és el cas per exemple de la construcció

d’edificis de titularitat pública, centres escolars, recintes

sanitaris, allà on algunes de les mesures destinades a assolir

l’eficàcia energètica poden ser introduïdes automàticament per

la pròpia administració. De fet cal recordar que la construcció

i reforma dels centres educatius s’estan incorporant de manera

progressiva sistemes de generació d’aigua calenta sanitari a

partir de l’energia solar, a més de sistemes de calefacció i

d’ilAluminació d’alta eficàcia mitjançant l’ús de reactàncies

electròniques, sense oblidar els sistemes d’aprofitament de les

aigües pluvials i de les anomenades aigües grises, procedents

dels lavabos i dutxes. 

Algunes d’aquestes mesures són igualment aplicades als

habitatges de protecció oficial, un altre àmbit allà on

l’administració pot exercir el principi d’exempleritat a l’hora

d’adaptar mesures realment útils en matèria d’eficàcia

energètica. Finalment el programa dels centres ecoambientals

que posa en funcionament el Govern de les Illes Balears,

incideix també d’una manera molt directe en la necessitat

d’actuar per tal que els ciutadans de les Illes Balears prenguin

consciència de la importància que té promocionar els valors

mediambientals i de forma paralAlela de la vertadera dimensió

del concepte de desenvolupament sostenible, com a principi

integrador de tots els esforços orientats a fer compatible

l’activitat econòmica i el respecte a l’entorn natural.

Per tant, sembla evident de cara a la societat illenca la

funció del Govern de les Illes Balears, entès com a agent que

estimula canvis qualitatius en les conductes socials en matèria

energètica, ha d’esdevenir necessàriament un element

fonamental si realment vol generar sinèrgies positives

orientades a l’objectiu final de la racionalització del consum

energètic en un context socioeconòmic allà on els elements

contaminants estan clarament identificats i allà on en canvi

altres factors contaminats tradicionalment molt actius a altres

indrets tenen aquí molt poc pes, com és tot el tema industrial a

altres comunitats autònomes. En aquest sentit cal destacar el

cas d’un modest i molt limitat sector industrial illenc, amb una

incidència a efectes de contaminació realment molt reduïda.

Com a contrapartida les illes compten amb una important oferta

turística hotelera que històricament ha constituït, almanco al

llarg del darrer mig segle, la primera base del desenvolupament

socioeconòmic de la nostra comunitat. Amb aquestes dades

podem afirmar que pel que fa a l’esfera privada la tasca de

control de les emissions de gasos d’efecte hivernacle no s’ha de

centrar exclusivament en el sector industrial, com de fet sí

passa en moltes altres comunitats de l’Estat, sinó que ha

d’abastar un escenari molt més plural, altres llocs tenen més

fàcil aquest tema. Estructurant principalment al voltant d’un

binomi activitat turística-oferta de serveis associats, sense

oblidar una emergent i molt important sector residencial que ha

experimentat al llarg dels darrers anys un notable creixement i

que per tant, exigeix un tractament específic.

En qualsevol cas, tan dins l’àmbit privat com el públic

sembla evident que a l’hora de fer front al canvi climàtic i a les

seves causes directes, l’hem de fer a partir d’una visió

transversal del problema, atesa la varietat d’àmbits on és

necessari actuar per aconseguir una incidència eficaç, real i

quantificable pel que fa al control de les esmentades emissions

contaminants. De fet podem afirmar que el tractament d’un

tema tan polièdric com aquest i amb unes repercussions

potencials que poden afectar a la mateixa estructura del model

econòmic balear, només pot ser gestionat des de criteris

d’autèntica interrelació entre tots els sectors que conflueixen en

la societat balear, des del moment en què la càrrega de la

responsabilitat es reparteix molt entre aquests mateixos sectors.
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Per tant, i prenent com a base de partida el concepte

transversalitat, tan pel que fa a l’àmbit administració-societat

com el referit pel terreny intern de la mateixa administració en

relació als seus respectius departaments, el Govern de les Illes

Balears ha dissenyat un pla d’actuacions orientat a palAliar les

conseqüències del canvi climàtic dins l’àmbit de la comunitat

balear. Un pla que serà gestionat per la nova Direcció General

pel Canvi Climàtic, el nou departament de la Conselleria de

Medi Ambient, m’acompanya la seva directora, creat a finals

del passat mes de gener i absolutament pioner en allò que és el

conjunt de l’Estat espanyol i que per una part servirà

d’aglutinador dels esforços que l’administració autonòmica

durà a terme els pròxims anys en matèria de control

d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i per altra esdevendrà

un factor catalitzador per al conjunt de la societat illenca a

l’hora de fer front al canvi climàtic i als seus efectes. Els

objectius del nou departament de la Conselleria de Medi

Ambient són variats i afecten a àmbits competencials que fins

ara es trobaven dispersos per altres estaments administratius, a

més dels creats ex novo en el moment de la constitució de la

nova direcció general. 

Entre les seves principals funcions destacam: gestionar de

forma integral els processos d’anàlisi, estudi i elaboració de

propostes orientades a palAliar les conseqüències del canvi

climàtic, incloent tasques de caràcter investigador i consultiu.

Per això hem arribat a un acord, ja està fent feina tan el

departament de la secretaria general com també la Universitat,

un conveni amb la Universitat i aquesta part investigadora,

consultiva i d’assessorament la farà la Universitat. A més de les

relacions amb la gestió de la vigilància de les emissions a

l’atmosfera i igualment tendrà la responsabilitat de dissenyar

polítiques actives encaminades cap un doble objectiu, garantir

el control d’emissions contaminants i estimular les conductes

susceptibles de reduir el seu impacte. Això seria el primer bloc

de funcions.

El segon bloc de funcions és important destacar que la

Direcció General pel Canvi Climàtic s’encarregarà de les

activitats de l’administració autònoma dins l’àmbit de

l’anomenat desenvolupament sostenible, d’una manera especial

en totes aquelles àrees relacionades en l’eficiència energètica,

la promoció i utilització de les energies alternatives. Per altra

part, la nova direcció general serà competent en el seguiment

de les actuacions d’altres administracions dins l’àmbit de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, estatal, insular o local.

En aquelles iniciatives que afectin directe o indirectament a

temes com el consum d’energia, tengui relació amb el concepte

de sostenibilitat o faci referència a temes de contaminació

atmosfèrica i qualitat de l’aigua.

Per acabar la Direcció General pel Canvi Climàtic durà

igualment a terme una sèrie d’actuacions bàsicament orientades

a informar i assessorar els ciutadans de les illes sobre temes

com, les millores energètiques de caràcter pràctic, o en relació

a les aplicacions d’energies renovables, organització de cursos

de captació i actualització de professionals dedicats a la

instalAlació i manteniment d’instalAlacions energètiques, la

convocatòria de fòrums de debat relacionats amb el

desenvolupament sostenible i la seva aplicació com a principi

inspirador de l’activitat productiva de al comunitat balear.

I com a conclusions finals, com les senyores i senyors

diputats poden comprovar, acabam de parlar de

desenvolupament sostenible, fins i tot quan ens referim al canvi

climàtic, perquè al cap i a la fi aquest concepte creat per les

Nacions Unides ara fa 18 anys, implica per apostar per un

model de desenvolupament que satisfaci les necessitats del

present, sense comprometre que les generacions futures puguin

fer el mateix. És a dir, sense hipotecar el futur a base

d’hipotecar els recursos, una filosofia que encaixa

conceptualment i de manera natural dins els objectius

estratègics que vol posar en marxa el Govern de les Illes

Balears, referits al control d’emissions de gasos d’efecte

hivernacle i a les conseqüències directament derivades d’aquest

fet, com és l’ús racional de l’energia a partir de criteris

d’eficiència energètica, estímul d’hàbits i conductes socials

orientades a la utilització del transport públic i en general totes

quantes iniciatives redundin en una millor gestió dels recursos

energètics de la nostra comunitat. 

En aquest context el binomi desenvolupament sostenible-

lluita contra el canvi climàtic ens permet visualitzar cap on han

de dirigir inevitablement els seus esforços les societats

modernes i industrialitzades a mig i llarg termini. A les Illes

Balears, com a part integrant d’aquest occident pròsper que

gaudeix de les més altes quotes de benestar que mai ha

enregistrat en la seva història, haurem de ser capaços de

resoldre el conflicte que sorgeix a l’hora de fer compatible el

creixement econòmic i la defensa del medi ambient. Un

conflicte que sens dubte exigeix un gran sentit de la

responsabilitat, per no caure dins el parany on tantes vegades

ens espera el sectarisme, la demagògia i la manipulació

interessada dels temors i les esperances de la gent. Aquí en

aquest terreny doctrinal, pantanós i èticament discutible,

inspirat per una visió catastrofista de les coses, m’agradaria que

aquest punt quedés ben clar en aquesta comissió, que ningú no

ens esperi perquè no hi anirem i no hi anirem perquè la

responsabilitat a la qual he fer referència abans implica per

força un compromís de part dels poders públics, basat en la

voluntat per garantir uns nivells de creixement econòmic

adequats i ajustat a les exigències de benestar de les societats

modernes, i la nostra n’és una d’elles, no volem renunciar així

com així, des del moment que tenen interioritzat que aquest

benestar no és un privilegi conjuntural derivat d’una etapa

històrica concreta, sinó que és un dret assumir del qual no es

pensa prescindir tan fàcilment d’avui per demà. 

En aquest context la nostra responsabilitat quan ens dirigim

als ciutadans i els posam sobre avís respecte als possibles

efectes derivats del canvi climàtic, ens obliga a no alarmar

d’entrada als ciutadans que legítimament fan feina per assolir

unes majors quotes de benestar econòmic, traslladant-los la

idea, per aquest Govern absolutament equivocada, de què el

progrés mediambiental sostenible és incompatible amb una

activitat econòmica que generi riquesa, llocs de feina i

expectatives raonables de prosperitat per a tots els ciutadans.

Per això quan parlam de canvi climàtic el Govern de les Illes

Balears té molt clar que no potenciarà ni missatges

apocalíptics, ni suposats escenaris climàtics de futur tan

inquietats com difícil de demostrar científicament amb un rigor

absolut. 
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Nosaltres com a representants d’una acció política que no

creu en receptes messiàniques sinó amb la capacitat de la gent

per analitzar les coses i actuar en conseqüència, en llibertat i

responsabilitat personal, hem decidit fer front a un problema

real com és el canvi climàtic, demostrant amb l’exemple de la

nostra voluntat d’avançar cap a l’exigència que contempla el

Protocol de Kyoto, sense perjudicis ni idees prèvies, a partir

d’un arsenal normatiu, tècnic i didàctic que puguin garantir

l’eficàcia de les nostres propostes d’actuació. He dit un arsenal

normatiu perquè només mitjançant una decidida acció en el

camp de les lleis, els reglaments i altres mecanismes normatius,

podrà gaudir la societat illenca dels instruments necessaris que

apuntalin la voluntat política del Govern en aquest terreny.

Arsenal tècnic perquè la complexitat de les mesures concretes

que adopti el Govern convertiran en operatives les disposicions

normatives que oportunament elabori l’Executiu balear, exigirà

una traducció de caràcter tècnic molt clara, rigorosa i a l’abast

dels ciutadans. I l’arsenal didàctic perquè totes les iniciatives

que posem en marxa només assoliran la seva eficàcia en la

mesura que la societat balear en el seu conjunt les assumeixi i

vulgui contribuir a dur-les a efecte en un escenari de

complicitat societat-poders públics que comparteixen tots els

segments de la societat illenca. 

A la passada Fira de Hannover, amb motiu de la meva

intervenció davant d’aquesta prestigiosa fira alternativa en

matèria de turisme i medi ambient vaig recordar que no hi ha

dreceres en la lluita contra el canvi climàtic, de la mateixa

manera que no hi ha solucions fàcils, o que no generin cap tipus

de polèmica pública. 

Si tenim clar aquest punt podem fer dues coses: mantenir i

fins i tot fomentar un conflicte polític sobre el problema del

canvi climàtic a partir d’apriorismes ideològics, alarmant la

població, augurant totes les catàstrofes possibles i condemnant

la societat illenca a elegir entre la dramàtica dicotomia benestar

o futur; o en podem fer una altra, que és avançar poc a poc cap

a la introducció gradual de mesures correctores que reorientin

determinats aspectes de la nostra activitat productiva, implicant

les autoritats i els sectors econòmics de la societat balear en el

camí de l’ús racional dels nostres recursos energètics, i que

acabin per involucrar tots els ciutadans de les Illes a títol

individual, amb la modificació progressiva d’hàbits i usos

socials encaminats a disminuir l’impacte mediambiental amb

conductes que potser hauran de canviar cada dia un poc més.

Aquest darrer camí per al Govern de les Illes Balears i per a

aquest conseller, com a responsable de dissenyar, consensuar

i aplicar aquestes iniciatives, és el camí que creim correcte,

aquell al qual pensam recórrer a partir de la nostra ferma

convicció que els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears

han depositat la seva confiança en nosaltres a partir d’un

mandat molt nítid: garantir per a ells i per als seus fills un futur

econòmicament pròsper i mediambientalment sostenible.

Això és el que dúiem escrit. Això és el que pensam. Això és

el que durant molts de mesos, sota la Direcció General de

Qualitat Ambiental, amb el Sr. Ventura Blach al davant, s’ha

estat fent feina en un document que l’antic govern, l’antiga

conselleria, va encomanar. Després, quan s’ha tengut aquest

document, que tothom el coneix, hem passat a fer feina per

dissenyar aquest pla. Ara el Govern ha cregut oportú no tan

sols tenir la Direcció General de Qualitat Ambiental sinó crear

una direcció general pel canvi climàtic, i des d’aquest

compromís i aqueixa responsabilitat que implica aquest tema,

i repetiré com he començat perquè no és fàcil i en canvi la

llengua va lleugera, repetesc, quan una idea no cap en una frase

és que li falta essència o li sobra matís. Aquest tema no cap en

una frase però és una realitat, i per aquesta realitat, i per

aquesta responsabilitat, aquest govern està disposat a fer-hi

feina, i de la mà en tot moment i amb la lleialtat en tot moment

amb la ministra de Medi Ambient, la Sra. Cristina Narbona, i

en tot moment amb la mateixa lleialtat amb el president

Rodríguez perquè en cap moment l’Estat espanyol, quan arribi

el 2012, governi qui governi, aquí o a Madrid, pugui presentar

els deures davant Europa.

Ja els he dit a l’altra qüestió, que és enfrontament polític i

demagògies, jo no hi entraré, i per demostrar-los-ho avui a les

rèpliques, si hi ha això no contestaré; tornaré a contar el meu

discurs.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Volem donar també la benvinguda

a la nova directora general de Canvi Climàtic que ens

acompanya, Sra. Patricia Conrado Quiroga, i al director general

de Qualitat Ambiental i Litoral, Sr. Ventura Blach. Gràcies.

Ara, si volen, podem suspendre la sessió. Podem continuar?

Gràcies. Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit

intervendran els grups parlamentaris. Per part del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds intervindrà la

diputada Sra. Margalida Rosselló per un temps de 10 minuts.

Té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair al

conseller de Medi Ambient que hagi vengut a explicar-nos un

dia com a avui, a més, el tema de les mesures que pensa dur a

terme el Govern de les Illes Balears per fer front al canvi

climàtic i per tant per complir el protocol de Kioto. També vull

agrair i, de fet, conèixer la nova directora general de Canvi

Climàtic, que la veritat tendrà moltíssima de feina i no sé com

ho farà, i per tant també els altres alts càrrecs que són aquí

presents.

Dit això també he de dir al conseller que m’hagués agradat

molt, a mi almanco, que qui hagués vengut hagués estat, no per

desmerèixer-lo a vostè, ni molt manco, sinó perquè crec que el

tema és de tanta transcendència, ho he dit en reiterades

ocasions, que hagués el president o la vicepresidenta que ens

hagués explicat aquest tema perquè, com vostè ha dit, és

transversal i afecta un àmbit molt ample de totes les accions de

govern, i en aquest sentit val la pena plantejar-ho com un tema

tan important.

Dit això, i també per llançar un missatge al conseller,

efectivament és un tema complex, és un tema difícil, es veu que

ja ho ha captat, i per tant és important que totes les accions que

es puguin fer des de l’administració pública vagin encaminades

a tenir l’aspecte de la contribució que es pugui fer al canvi
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climàtic i per tant per evitar-lo, s’ha de tenir en compte en totes

i cadascuna de les accions de govern. Jo crec que en aquest

moment el Govern de les Illes Balears, amb les accions que està

duent a terme, per una part la seva conselleria però sobretot

altres conselleries, crec que en realitat té molt difícil poder

respondre no només al protocol de Kioto, sinó, la veritat, poder

respondre a un tema tan important, que mediambientalment és

dels més importants, com és minvar o intentar minvar des de

l’administració que vostès governen el canvi climàtic, perquè

la veritat és que les polítiques concretes van més encaminades

2a incrementar les emissions de CO  que precisament a evitar-

les.

Però jo sobretot avui sí que m’agradaria molt, pel dia que

és, dir que jo estic molt satisfeta d’aquest acord internacional,

que és el més important sobre medi ambient fet mai, que a més

subscriuen 141 països i crec que és una passa endavant. Vostè

sap perfectament que és una petita passa, que en realitat en

aquest moment -i això ho avalen moltíssims científics, molts de

pannells internacionals que jo no hi entraré per falta de temps-,

en aquest moment el canvi climàtic és un fet. No és un

alarmisme, no és un catastrofisme sinó que és un fet, i ja és

aquí, ja ha arribat, i precisament el protocol de Kioto suposa

una passa, una petita passa, però que així i tot els mateixos

científics ja diuen que és insuficient de cara a tot el que seria

respondre a un problema d’aquesta envergadura. Per tant, dit

això jo crec que és molt important que s’intenti fer alguna cosa,

no només alguna cosa, sinó que sobretot s’actuï d’una manera

concreta, i d’una manera clara, i d’una manera urgent.

Entrant, per tant, a les qüestions, jo li he de dir, Sr.

Conseller, que m’ha agradat molt sentir que vostè creu que això

és una acció important on hi ha d’haver implicació per part de

tots els sectors i els agents socials. Jo per tant no comprenc per

què el Grup Parlamentari del Partit Popular, el seu grup, no va

acceptar una proposta que vàrem fer nosaltres perquè es creàs

una comissió no permanent en el Parlament per tal que a través

d’aquesta comissió es pogués fer un debat i una participació de

tots els grups parlamentaris, que som una part de representants

de la societat, que es pogués esbrinar no només quina era la

situació, que ja se sap, sinó sobretot les mesures, que

evidentment després qui les ha d’aplicar és qui decideix si

n’aplica unes o si n’aplica unes altres. Si és de tots jo crec que

estaria molt bé que vostès haguessin tengut no només aquest

gest, sinó que haguessin possibilitat aquesta comissió

parlamentària per analitzar-ho.

Però anant al que seria ja la concreció del tema del protocol

de Kioto, si vostè accepta la realitat que li diuen els científics,

no la hi diuen els catastrofistes ecologistes, sinó que ho diuen

els científics, que a més és una realitat en què cal actuar, idò

llavors jo li voldria demanar molt concretament quines són les

mesures concretes que vostès pensen dur a terme per minvar les

2emissions de CO . Jo li he de dir concretament que en el Pla

director sectorial d’energia vostè ha fet referència al fet que hi

havia una disminució d’un 1% anual a causa d’aplicar mesures

d’eficiència. Aquestes mesures encara no estan desenvolupades

perquè es diu que es farà un pla, però no està fet aquest pla;

tampoc no està temporalitzat ni està quantificat ni està aclarit.

En segon lloc el Pla director sectorial d’energia, Sr. Font, no

2minva les emissions de CO , no minva el creixement energètic,

sinó que l’augmenta, i això és el que vostès han presentat, no

jo; això és el que vostès han presentat. Per tant com que hi ha

més demanda s’incrementa més l’energia, per tant

2s’incrementen més les emissions de CO . A mi m’agradaria que

em digués per què no fan mesures on caigui aquesta línia, que

en lloc d’anar creixent vaig baixant.

En segon lloc també li voldria demanar que vostè ha fet

esment al fet que una de les mesures que havien plantejat era

respecte al tema de transports. Li he de dir, Sr. Font, que

precisament a les Illes Balears, i vostè ho ha dit, i jo no entraré

2ja en dades, un dels sectors que més provoca emissions de CO

és el transport; per una part el transport d’aviació, per tant el

nombre tan elevat d’avions que arriben aquí i que cremen

querosè; per tant no sé si davant això pensen fer qualque

actuació; i en segon lloc, respecte al transport terrestre i

precisament el transport privat. Llavors al seu pla director

sectorial de transport a què vostè ha fet referència, quan parla

del tema ferroviari no està pressupostat i es deixa en mans de

Madrid si arribaran doblers per fer noves línies de tren. En

canvi sí que està clar i concret el Pla director sectorial de

carreteres de Mallorca, també d’Eivissa, malgrat no hi hagi un

pla director sectorial aprovat, on es fan autopistes clarament

generadores i incentivadores de més transport privat i per tant

de més cotxes. Això sí que és una realitat, amb la qual cosa

m’agradaria que concretàs més com pensen, amb aquest sector

tant energètic com amb el sector de transport, pensen poder

2palAliar les emissions de CO  que faran i com pensen contenir

aquest consum energètic, que segons totes les seves previsions

va en augment. Li vull recordar, per exemple, que el Pla

director sectorial de carreteres diu que hi haurà un augment

d’un 6% de cotxes a les carreteres, i això es va aprovar no fa ni

un any, i que el Pla director sectorial energètic diu que hi haurà

un creixement d’un 6%, i també s’ha aprovat fa molt poc. Per

tant m’agradaria que em concretàs tot això.

Anant a un altre tema que també li he de dir i que vostè hi

ha fet esment, és que efectivament els temes de tot allò referit

2a contenir les emissions de CO  i per tant actuar davant això no

només és un tema referit als sectors de l’energia i el transport,

té molt a veure el model econòmic que es fa. Jo no seria

catastrofista com vostè, Sr. Font, perquè aquí ningú no ha parlat

de perdre llocs de feina, de perdre no sé quantes coses, sinó

d’intentar una involució perquè precisament no es pot créixer

de la manera com està previst, per exemple, en el Pla territorial

de Mallorca, amb un 8% de creixement urbanístic, la qual cosa

suposarà un augment de consum energètic molt elevat i tota una

sèrie de qüestions que incidiran clarament en més emissions de

2CO . A mi m’agradaria saber vostè com veu això, quines

actuacions pensen fer en temes de contenir aquest creixement

urbanístic i turístic que és el model que incentiva més augment

2d’emissions de CO . Són temes, vostè ho ha dit, transversals

que m’agradaria que em pogués contestar.

Entrant a la qüestió de la Direcció General de Canvi

Climàtic jo li he de dir que nosaltres en aquest tema no tenim

res a dir, ens pareix molt bé que hagi fet una direcció general

de Canvi Climàtic; el que ens agradaria saber és quanta gent hi

haurà darrere, quin volum de gent tendrà per poder dur

endavant una feina important, i sobretot que ara per ara

nosaltres l’únic que veim, i li ho he dir clarament, és

senzillament un intent que efectivament és una direcció general

que tendrà molta feina, però si continuen aplicant, no per
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ventura vostè, però totes les polítiques que pensa aplicar el

Govern en general, idò difícilment es podrà fer front, com dic,

2a minvar les emissions de CO .

I entrant al que seria el darrer punt, que vostè no ha

esmentat pràcticament res, a mi m’agradaria demanar-li que hi

2ha un tema que és contenir les emissions de CO , però després

hi ha un altre tema importantíssim, que li torn repetir -vostè

també ho ha dit- el canvi climàtic és aquí, és un fet, és una

realitat. Quines previsions tenen vostès, quines mesures

preventives han pogut esbrinar de cara a poder evitar aquests

efectes? Sap perfectament que les nostres illes, l’estat espanyol

en general és un dels llocs que estarà més afectat pel canvi

climàtic i per altra banda les illes, pel fet d’estar envoltades

d’aigua, idò precisament podrà tenir un efecte important de

cara sobretot a les platges. No sé si vostès han previst quines

actuacions pensen fer per evitar tots aquests efectes climàtics

sobre el nostre territori, sobre les platges, per exemple; pensen

continuar amb regeneracions de platges?, amb passejos

marítims? Pensen continuar, per exemple, amb altres

actuacions, com per exemple fer més dessaladores en lloc

d’intentar una gestió diferent de l’aigua? 

Ens agradaria que ens explicàs un poc quines són aquelles

actuacions que vostès pensen fer perquè, a més, si m’ho permet

dir -vaig acabant, Sra. Presidenta-, precisament vostè ha

esmentat que un pla que es va fer l’anterior legislatura en el

plec de condicions precisament es contemplava que s’havia de

fer una anàlisi d’aquestes actuacions a dur a terme, i

m’agradaria que si les han fetes ens les pogués esbrinar, com a

mínim.

I ja per acabar li he de dir que el tema del canvi climàtic és

un tema importantíssim i de primera magnitud, és un tema en

el qual tots ens hem d’implicar, però és un tema, precisament,

en què la responsabilitat que té el Govern és elevadíssima.

Nosaltres ara per ara el que veim és que amb les polítiques

bàsicament dels sectors més importants, que són ordenació del

territori, energia i transports, les actuacions van més

encaminades a produir més emissions que altra cosa, i tampoc

no veim les mesures concretes per evitar o per intentar palAliar

els efectes d’un canvi climàtic que més prest o més tard ens pot

arribar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Vol contestar? Té la paraula el Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, sí,

preferesc contestar ara, més que en conjunt jo crec que

individualment; esperem que no sigui un rosari la comissió,

com ho va ser la darrera vegada que vaig venir, que vaig quedar

tot sol, quasi quasi, per la qual cosa agrairia per part dels

diputats que pensin a qui representen.

Jo el que voldria dir primer, Sra. Portaveu d’Esquerra

Unida i Els Verds, és que l’interès mostrat pel seu grup

parlamentari al llarg d’aquest any i nou mesos és un interès -

respecte al canvi climàtic- que si l’haguéssim de mesurar per

veure quina intensitat hi ha hagut, ja no tècnicament o

científicament, sinó amb el cor, de fe, es redueix a una pregunta

ahir en sessió plenària. Ho dic perquè a vegades s’han de

mesurar les coses, perquè la gent que som aquí cada dimarts,

aquí hi ha els periodistes, nosaltres ens coneixement, però qui

rebi el missatge a l’exterior ha de saber que a mi tota

l’oposició, al Govern, en aquesta qüestió de canvi climàtic tenc

una pregunta oral en ple, en un any i nou mesos. No sé per què

serà; serà una qüestió que és dia 16 de febrer, que vàrem

intentar que fes coincidir aqueixa compareixença en dia 16 de

febrer, és a dir, jo crec que hi ha -ara que agrada tant el tema

del símbol del Sr. Zapatero- hi ha molts de símbols darrere

aquest tema. A veure si seran bons per a uns i dolentes per als

altres, perquè en tot cas seria hipocresia. Ho dic perquè ens

hem pres seriosament aquest tema, molt seriosament. 

Miri, jo crec que més que parlar de canvi climàtic hem estat

parlant d’ordenació del territori, a la seva intervenció, i si hem

de començar a parlar d’ordenació del territori en podem parlar,

però no crec que és el que m’ocupi avui aquí. Jo el que li vull

dir és que vostè em recomana, em parlar de la transversalitat.

Efectivament, jo crec que un govern que té un sol partit en el

govern ha de ser en aquest cas més bo de manejar potser que a

l’altra legislatura en tema de transversalitat. Li diré més:

divendres que ve, em pens que és a les 12,30, o a la 1,30..., a la

1 o a les 12,30, es reuneix una altra vegada -és que tenc allà el

cap de gabinet, que ell ho sap- es reuneix una altra vegada la

Comissió Interdepartamental però ja d’una forma oficial, en el

sentit que ja hi ha titular i reserves de les conselleries de

Presidència, Sanitat, Educació, Habitatge, bé, Obres Públiques

i Habitatge, Agricultura...; si no vaig equivocat són set

conselleries, que han estat fent feina amb nosaltres durant

aquest any, hi ha hagut molt reunions i hem anat intentant que

tothom posàs les coses enmig per intentar tenir un pla conjunt,

que, de les cames d’actuació o de les quatre cames d’actuació,

una és el Pla sectorial d’energia; l’altra és el Pla sectorial de

transports; l’altra la transversalitat de les accions de totes les

conselleries, que la ficam dins un marc d’eficiència energètica;

i una quarta, que és una feina que tendrà molt important

l’Oficina pel Canvi Climàtic, d’informació a tota la ciutadania,

ja no el que pot fer el Govern per ells sinó què puc fer jo a ca

meva en un context d’eficiència energètica, i aquesta

transversalitat es farà, sense cap dubte. No tan sols això; jo li he

explicat al discurs coses que ja es fan i que no es feien fa un

any, nou mesos i un parell de dies. Però jo no hi vull entrar, és

una cosa d’anar endavant, per això som aquí, però és una

veritat.

Respondre al protocol de Kioto. Vegem, aclarim un tema

que crec que és important. Molt important perquè això és de les

altres coses que es diuen, es diuen i queden allà i no

s’aclareixen. És a dir, la Unió Europea fa la ratificació del

protocol de Kioto el 31 de maig del 2002, essent ministre de

Medi Ambient de l’Estat espanyol el president Jaume Matas.

Ell és el que va anar a l’ONU a dur l’acord de tots els ciutadans

d’Europa en aquest sentit. No, no, és que hi ha coses que es

repeteixen, no sé per què. Després el que va fer Europa en

aquest sentit és una directiva marc, i va fer que tots els països
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de la Unió Europea fessin la transposició. El que tenim damunt

la taula és una transposició a través del Reial Decret Llei

5/2004, de 27 d’agost de l’any passat, i el que tenim després

desenvolupat per a l’Estat espanyol perquè clar, quan deim

“hem de complir amb Kioto”, també estam dient unes coses que

no és el protocol de Kioto el que fa la Unió Europea, i després

d’aquest reial decret llei el ministeri fa un pla d’assignacions i

l’aprova dia 6 de setembre de l’any passat, on entra, dins aquest

pla d’assignacions, tot el que és el pla d’assignacions

contempla també el que serà la comercialització de les

emissions.

Molt bé. Què diu el pla d’assignacions?, és a dir, la

comunitat autònoma de les Illes Balears què té damunt la seva

taula per complir amb l’Estat espanyol?, que és l’estat el que ha

de donar comptes a l’acord de la Unió Europea respecte a allò

assignat del protocol de Kioto. Que té, en aquest moment? El

que té en aquest moment damunt la taula és un pla

d’assignacions que només afecta, només afecta, a una sèrie

d’empreses, on el Govern balear, com els altres governs

autonòmics, havia de fer d’interlocutors d’interlocutor o

d’intermediari de les solAlicituds per poder continuar emetent

els gasos que emetien ara i que d’aquí al 2008 els donin una

quota d’emissions. En allò que fa referència a elèctriques

aquest pla d’assignacions aprovat, com els deia, el mes de

setembre de l’any passat, i en aquest cas aquí és GESA, li diu:

“Tu pots continuar emetent el mateix que tens, perquè tu estàs

a punt d’arribar, d’aquí al 2008 ja tendràs el gas natural”, amb

la qual cosa GESA... Això és el que diu el pla d’assignacions,

un pla d’assignacions votat; tot això ha passat pel Parlament,

pel Congrés, on Iniciativa-Els Verds de Catalunya hi ha estat

d’acord; ho dic perquè sapiguem el que tenim i en canvi

valorem el que està fent el Govern balear. Totes aquestes feines

estan fetes i amb això aquí hi ha una, dues, tres, quatre, cinc,

sis, set comptat GESA, que maldament pogués fer el mateix ha

hagut de demanar els papers, que hem fet la tramitació. Ja estan

resoltes les qüestions i ja les han contestades. 

Nosaltres, fins ara, no hem rebut cap mandat més de qui

toca tutelar aquest tema. Així com amb la LECO volem tutelar

el tema mediambiental, aquí qui tutela és el Govern central, i

tenim la feina feta. Molt bé, aquesta feina s’ha fet i, a part

d’això, com que hi ha aquesta responsabilitat, vàrem decidir

posar tota una sèrie de coses en marxa: aqueixa transversalitat,

aqueixa direcció general, l’oficina que en el mes de juny

presentarem ja amb totes les accions, i anar caminant per aquí.

Ho dic perquè no es pot dir al Govern balear tan

categòricament com ha dit vostè que ha de respondre al

protocol de Kioto; no, jo he de respondre a allò que els

ciutadans europeus, sota el seus mandataris, decideixen que

hem de fer. Això és l’important. No juguem, si pot ser,

tanmateix cadascú farà el que voldrà, si pot ser, si aquest tema

és important i volem la implicació de la gent no juguem

demagògicament a aquest assumpte. Siguem lleials. Jo puc

discutir amb la ministra Narbona del tema de les

interconnexions i del tema de les dessaladores, però si després

en diu: “Conseller, reunión de Kioto”, Kioto, però no tothom

té la possibilitat d’oblidar un tema i passar a l’altre, i això és

fonamental. No diguem que hem de respondre, sapiguem què

tenim, quines són les lleis que tenim, quins reials decrets.

Després hi ha..., vostè ha dit que nosaltres hem d’intentar

minvar el canvi climàtic. Fals; fals. El canvi climàtic és un

concepte. El que és evident és que hi ha un efecte hivernacle.

2El que hem de minvar nosaltres són les emissions de CO ,

perquè allò que és l’efecte hivernacle és bo per a les persones,

eh?, el que passa és que en aquest moment té massa emissions

de CO2 i d’altres components. Diguem a la gent les coses pel

que són, no juguem només amb tres frases fetes, que en aquests

casos em pareix de llegir quatre llibres. Parlem de la realitat,

parlem de la realitat.

Jo crec que el Govern tenint aquestes qüestions..., vostè diu

que hem d’actuar d’una forma urgent. Estam actuant d’una

forma urgent, urgentíssima. No tan sols això. Si vostè entra a

les pàgines web de les altres comunitats autònomes respecte al

canvi climàtic, ja no li vull dir les converses que jo he tengut,

que em diran si “tu ho has dit o no ho has dit”, i mira el que són

les accions de lluita contra el canvi climàtic, són titulars, i no

es tracta de quedar bé en aquest tema. Jo crec que no he amagat

res en aquest discurs del que és la realitat de la nostra

comunitat, i he dit que tenim molt de cotxes, i he dit del tema

turístic, ho he posat tot damunt la taula. No estic empegueït de

ser d’allà on som, i a més estic convençut que, de la mateixa

manera que la humanitat sempre ha sabut adaptar-se,

modernitzar, investigar i millorar la civilització, ho tornarà a fer

2en aquest sentit. Fa 50 anys hi havia més emissions de CO  que

ara. És conscient d’això? Sí!, sí, sí, sí, i ja en parlarem, d’aquest

tema, si vol en un altre moment, però els cotxes que

contaminaven fa 50 anys contaminaven més que ara; és això el

que volia dir; contaminaven més els cotxes fa 50 anys que ara,

cada vegada la tecnologia fa que contaminin menys. Això és

una realitat, i estic convençut que la civilització sabrà també

guanyar aquesta passa, però hem de moure els mecanismes

perquè sigui així.

Vostè m’està parlant del perquè no hem creat una comissió

no permanent. Perquè una cosa no permanent és una cosa per

quedar bé, i nosaltres hem creat una cosa permanent que és una

direcció general, amb una oficial del Canvi Climàtic, un

compromís amb la societat, no un compromís..., jo duc anys

dins parlaments, en aquest només dues legislatures o una i un

poc, però he estat a altres parlaments, quan realment no vols

que una cosa rodi una comissió no permanent, moltes vegades.

No, no, escolti, i vostès, i tots, que en tenim. Però jo en aquest

tema no he de menester més comissions no permanents perquè

vostè i jo ho tenim clar, que l’efecte hivernacle existeix, amb la

qual cosa no he d’anar a analitzar. Què vol?, que duguem aquí

distints científics que uns diran blanc i els altres diran negre?

No, i crec que el meu començament del discurs era clar: si els

científics nos’han acabat de posar d’acord, que continuïn

parlant que per a això estan. Nosaltres no volem entrar dins la

discussió científica, volem intentar actuar en una qüestió que és

clara: la temperatura ha pujat, plou d’una forma distinta,

2emetem més CO  que fa 30 anys a l’atmosfera; facem coses

perquè sigui realment una reducció, i davant aquesta qüestió li

he comentat les quatre coses, i si vol que discutim d’aquestes

quatre coses ho podem fer.

No, no, interpelAlin-me, per favor! Demani una altra

compareixença per parlar, si vol, només d’aquest tema, però no

perdem de vista la globalitat del que avui està passant en el

món. És això el que deman.
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Després una altra qüestió. El tema del creixement. Això no

ho dic jo, eh?, ni jo estic disposat a assumir això. Ho diu el

president de la Comissió Europea, on cap govern no ha dit el

contrari, cosa que vol dir que tots han acordat això. Jo no faig

aquest plantejament que els llegiré: “El presidente de la

Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha señalado

que el bloque -el bloque vol dir tots- comunitario establece

como prioridades el crecimiento económico, crecimiento que

no será sometido a los límites de la regulación

medioambiental”. Ho repetiré: “Ha señalado que el bloque

comunitario establece como prioridades el crecimiento

económico, crecimiento que no será sometido a los límites de

la regulación medioambiental”. Què és això?

Que les persones, la feina, els colAlegis, la sanitat, el

benestar, el progrés ha de seguir rodant, el creixement

econòmic ha de seguir, perquè si no és quan és insostenible.

Una altra cosa és que tu vagis creixent d’una forma intelAligent

i amb uns hàbits distints. Anem a posar un exemple dels hàbits

a Balears, i no anem a emmarcar-los dins el canvi climàtic, que

realment podríem tenir conseqüències de canvi climàtic: fa

trenta anys, si en fa trenta, o trenta-tres, a molts de pobles de

les Illes Balears dins les cases hi havia els femers i tot el tema

de residus d’allà cap aquí ha fet un canvi brutal, hi ha coses que

reciclam, hi ha coses que incineram, hi ha coses que feim

compostatge; quan incineram establim mecanismes, que es

paguen informes milionaris que el que eren dioxines que

mataven ara no maten o varen deixar de matar, i resulta que poc

a poc la tecnologia ens avança que la contaminació la puguem

controlar.

Ara m’oblit d’això, amb el canvi climàtic estic convençut

que som capaços d’emprar energies més netes que el carbó o

que el gasoil, que és el gas. És a dir, una acció: aquesta; però és

que aquesta és contundent. I aquesta, i no parl en cap moment

del que vostè me deia de l’1% d’eficiència energètica, sinó que

parl de què emprar el gas a partir de l’any 2007, 2008,

implicarà una reducció d’aquests 2.100.000 tones que hem de

baixar per any, implicarà una reducció d’un 1,3 milions. Si de

passada som capaços amb eficiència energètica fer més feina,

serem capaços d’escurçar el 0,8 que quedarà per complir l’any

2012, dia 31 de desembre, amb el protocol de Kyoto, en el que

fa referència a aquesta part, que és la disposició que és a la

directiva europea.

Després, això dels avions és un altre tema demagògic, no

computen, no computen a nosaltres.

Tema ferroviari, no està pressupostat. Jo no vull entrar en

el debat del Pla de transports, però el tema ferroviari està

pressupostat, tant les actuacions que hi ha en tramvies, Santa

Ponça, Palma, s’Arenal 317 milions; anell avingudes 64

milions. És a dir, i vostè me diu, després tot el que fa referència

a transports si a l’any 2010 es pot complir com està en tema de

trànsit privat representaria entre un 7 i un 9% menor de trànsit

privat i a l’any 2025 representaria entre un 9 i un 13%. No

parlam de què soparem demà vespre, parlam d’un tema a mig

i a llarg termini, perquè, com tot, coses grosses són difícils de

moure, però està pressupostat. Així com el tema energètic va

dins el sistema general del tema elèctrica a Espanya i els

doblers hi són, en el tema de transports s’haurà de mirar com hi

anam i aconseguir ajudes, però està molt clar el pla, claríssim.

Després hi ha el tema d’autopistes. Jo el que dic, una

vegada més, no sé quina vegada és la que ho dic, que el Govern

no fa autopistes, fa autovies, ho dic perquè ...

(S’escolta una veu de fons)

... no, no, que té més dóna, és a dir, quan una persona diu

què més dóna vol dir que no s’ha llegit què és una autopista i

què és una autovia, així de clar, no és el mateix un estornell que

un tort, i s’assemblen, però no és el mateix; pels dos llocs

passen cotxes i els altres dos volen, però no és el mateix. I seria

important no fer aquesta demagògia.

I després li vull donar i ficar un concepte aquí important, ja

li he esgrimit el del creixement econòmic, i l’altre és de

seguretat. Nosaltres no estam empegueïts de defensar que les

autovies són més segures per als ciutadans de les Illes Balears.

Vostès pensen el contrari i jo li respect, però jo no estic

empegueït de pensar i dir el que dic. I de vegades, quan se’ns

acusa d’això, pareix que hem de tenir un complex i no el tenim;

a l’inrevés, com més ens diguin més fort ho defensarem.

I el tema del creixement urbanístic, anem a ser conseqüents.

Aquí hi ha hagut ja distints governs a la comunitat i la clau dels

distints governs en creixement urbanístic es diu ordenació del

territori, i es diu Directrius d’Ordenació del Territori; i en el

que fa referència al creixement, cap partit polític que vivim en

aquesta terra avui ha canviat això respecte del creixement. I

cada consell insular, a través de l’article 39, ha fet el que

l’Estatut li ha donat dins el marc de les Directrius d’Ordenació

del Territori. Per favor, per favor, a part que hi ha un altre

instrument, que són els plans generals o les normes

subsidiàries, que després, si tu ho vols fer més restringit del que

diuen les DOT o el Pla territorial, ho pots fer. I aquí trobarem

partits polítics de distints colors amb creixements brutals, sense

anar més lluny, a Menorca el poble que creix més és es

Mercadal, per exemple. No ha fet cap modificació del Pla, no

hi governa el PP fa ja més de dues legislatures. Amb la qual

cosa, la gent fa el que troba que ha de fer d’una forma

sostenible, no ho vull entendre d’una altra manera, però no ens

encunyin el que ja l’Estatut ens ha fet majors d’edat i ho té

cadascun, el Govern no pot fer res, perquè hi ha hagut governs

de distint color polític que s’han posat d’acord, pensen el

mateix respecte de les DOT; tenim una discussió, un camp de

polo a Campos, únicament i exclusivament.

Per què no es va modificar també el creixement? Què és

que no tenim memòria? Jo en tenc massa, però la poca que tenc

mir d’emprar-la pel que me convé quan mi piquen, que crec

que és bastant legítim. Per què no es va dir que el creixement

seria de l’1 i es va modificar quan es va modificar això del

camp de polo? Perquè només és qüestió de maquillatge de

vegades i perquè hi ha coses que no es poden aturar.

Això és igual que s’ha presentat, quan me parlen de

carreteres, un pla d’infraestructures, no hi entraré.

No me digui això de la gent que tendrà la direcció general

perquè vostè, no hi vull entrar, no hi vull entrar perquè vostè té

informació privilegiada d’una discussió d’avui. I aquesta

direcció general a vostè no li escapa perquè a mi no m’escapa

que vostè hagi fet coses per al canvi climàtic quan era
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consellera, les quals els hi lloo, no com vostè que no me dóna

ni això, jo li don; jo he assumit l’encàrrec del seu estudi, jo he

respectat els tècnics que vostè tenia i he assumit l’informe que

han fet els tècnics que vostè va contractar. I després vostè altres

coses per al canvi climàtic, vostè tenia una sèrie de personal

allà amb tot el que era la qualitat de l’aire i la qualitat de

l’atmosfera; i aquesta gent on ha d’anar ara, és canvi climàtic,

ho feia vostè? Ho dic perquè quan es diu quina gent tendrà,

només pot obeir a una discussió que hi ha hagut avui a Funció

Pública amb representants sindicals; perquè la gent que tendrà

vostè part, la coneix.

I acab amb el tema de les platges. Jo l’únic que puc dir és

que el Govern balear es compromet a lluitar per baixar les

2emissions de CO . Però tenc molt clar que si els ciutadans de

2Balears aconsegueixen baixar les emissions de CO  i les platges

pujassin, no seria conseqüència que els ciutadans de les Illes

Balears tenguin la culpa que puguin pujar les platges. Hem de

saber el que demanam al Govern balear, jo això no som capaç

ni de demanar-li a la ministra Narbona, que ella té la

responsabilitat de tot l’Estat. Això és l’alarmisme que jo

parlava en el meu discurs i, lògicament, no hi entraré aquí. És

a dir, què farà Balears per una cosa que hi ha científics que

diuen sí i científics que diuen no? Ho he dit al començament

del discurs, aquest debat és un debat científic, nosaltres el que

2hem de fer és intentar reduir els 2,1 milions de tones de CO

anuals.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari PSM..., ai no,

perdó, perdó. Sí, en torn de rèplica, perdoni, Sra. Diputada, en

torn de rèplica, té la paraula la Sra. Margalida Rosselló, per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, amb cinc minuts és

molt difícil contestar tot el que vostè m’ha demanat a mi, quan

el que he fet ha estat demanar-li a vostè i pràcticament no m’ha

contestat res. Miri, tenim una visió totalment, jo diria

plantejaments clarament diferenciats, aposta també evidentment

representam coses diferents. Miri, dues qüestions, molt clares

i molt concretes: el canvi climàtic és una realitat, fins i tot,

s’apliqui el protocol de Kyoto o no s’apliqui, és a dir, amb una

diferència molt significativa, però el fet de les conseqüències

del canvi climàtic és una realitat. Això no ho dic i aposta, ja li

he dit, hi ha molt per llegir, molt per mirar i no tenc temps, ni

molt manco amb tant poc, que se me dóna per altra banda i que

és el lògic, per poder-li dir. Davant això vostè, com a conseller

de Medi Ambient, no exclusivament vostè, jo aposta li he dit ja

al principi que m’agradaria hagués estat, precisament, des d’un

punt de vista, sense desmerèixer-lo a vostè i vull que no s’ho

agafi malament, idò que hagués estat el propi president o la

vicepresidenta que hagués vengut a explicar totes les mesures

en general, perquè vostès tenen la responsabilitat de cercar

mesures per dues coses que li tornaré dir, que, a més, deia, i

com que vostè ha fet esment d’un pla que es va fer a l’anterior

conselleria, el plec de condicions deia ben clar que s’havien

d’analitzar les mesures que s’havien de prendre per reduir les

emissions i després també perquè els efectes del canvi climàtic

que hi pogués haver sobre les Illes Balears cercassin mesures

adients que es poguessin fer; des de temes de seguretat,

precisament; des de temes d’evitar inundacions; temes de

sequeres, etcètera. Tot això hi era, si vostè després me contesta

d’aquesta manera no sé si és que no m’ha entès, però també. I

això ho diu també la ministra Narbona, ho diu tothom, no

només és una qüestió de reduir emissions, sinó també de saber,

com a govern, quines actuacions s’han de dur a terme.

I en segon lloc, a part de la constatació d’una realitat, també

hi ha la constatació d’una altra cosa: que les polítiques que du

endavant el Govern de les Illes Balears no redueixen les

2emissions de CO , Sr. Font. Evidentment, per ventura tenim

maneres de veure-ho diferent i aposta entraré a unes qüestions

més petites si me dóna temps a fer-ho. Miri, el tema del canvi

climàtic, vostè ho ha dit, és un tema transversal; jo no li he fet

cap pregunta a vostè perquè jo a qui he fet preguntes ha estat al

conseller d’Energia, a la consellera de Transports; a totes les

alAlegacions que ha presentat el nostre grup -es veu que no les

ha llegit- a tots els plans directors sectorials hem fet referència

2al tema de les emissions de CO , a totes les alAlegacions que

2s’han fet a autopistes, hem parlat de les emissions de CO , per

tant no digui que és el primer moment on veu un interès, el que

passa que vostè no és únic amb el canvi climàtic. El tema del

canvi climàtic és un tema global de tot el seu govern i de totes

les institucions i precisament, des d’aquest àmbit nosaltres

sempre ho hem fet.

I si pot parlar i vostè pot dir que ara miram per la pàgina

d’Internet quasi bé és, diríem, el Govern que ha fet més del

canvi climàtic, serà, precisament, també per la feina que ja es

va iniciar abans i que alguna li ha quedat i que, a més,

l’aprofita, cosa que me pareix molt bé perquè veim que ha

servit per qualque cosa. Però les accions concretes que du a

terme el Govern de les Illes Balears no redueixen les emissions

2de CO , Sr. Font, i li posaré tres exemples molt clars i molt

concrets: el Pla director sectorial d’energia, que consti que és

un pla director sectorial d’energia que ha sofert modificacions

de l’anterior, afegint el cable, i per tant l’anterior, almanco a

Els Verds no ens entusiasmava del tot, però, evidentment,

vàrem considerar que li havíem de donar suport perquè també

som realistes.

Acab, acab, Sra. Presidenta.

Idò creim que té un augment important respecte del

creixement i per tant no hi ha una substitució de gas per carbó,

i això és un fet i una realitat i, si no, es miri el pla director. El

Pla director sectorial de transport tampoc no fa cap referència

clara a incrementar el transport ferroviari i, de fet, tot i que

estigui pressupostat, els doblers no hi són.

I per tant, per acabar, jo crec que en el tema del canvi

climàtic, precisament per ser un tema prou important, hagués

estat interessant que vostè, Sr. Font, hagués obert un debat

parlamentari, que el seu grup ho hagués fet; ho ha fet,

precisament, creant una comissió no permanent per al

finançament de l’educació i la sanitat, ho ha fet, perquè el PP

ho volia fer. No ho fa per un tema com el canvi climàtic,

senzillament perquè no li interessa, perquè a vostè el que li

agrada és dir que fa moltes coses però la realitat que li toca fer
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a vostè, desgraciadament, és haver d’intentar tapar les

polítiques que fa tot el Govern, que són en contra del medi

ambient i en contra del protocol de Kyoto, no del pla

d’assignacions, però sí del que és l’esperit del protocol de

Kyoto. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per contrarèplica té la paraula, per

cinc minutets, el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

No, miraré de no consumir els cinc minuts. Sra. Portaveu, vostè

i jo no ens posarem d’acord mai; és a dir, jo puc venir amb

l’esperit de posar-me d’acord, però tanmateix vostè ve amb la

feina feta de què no vol estar d’acord. Bé, idò, paciència, és a

dir, no podem fer més, perquè vostè repeteix el mateix.

D’Internet he dit no la nostra pàgina, sinó la de les altres

comunitats, ho dic perquè jo no he bravejat de pàgina; que miri

els altres, ens hem de mirar la guixa qualque vegada, els

catalans en saben d’això, saben defensar més les seves coses.

Estic dient que crec que aquí es fan les coses bé i en lloc de

vendre la pell de l’ós abans d’agafar-lo, intentam donar la cara

i anar fent les coses poc a poc i fer les coses amb tranquilAlitat.

L’Oficina del canvi climàtic serà la que tendrà cura de

coordinar aquestes coses.

I la transversalitat que vostè demana, jo ho sé les preguntes

que ha fet per escrit; jo li dic que a mi, aquí baix o aquí dalt, no

ha estat una preocupació, i la transversalitat de moltes coses

que ja es feien, que jo les hi he llegit tant en educació com en

sanitat, el que farem ara és intentar ajuntar-les totes i que es

pugui veure en aquest sentit.

I acab amb el tema del gas i això. Bé, dir que amb l’entrada

2del gasoducte no reduirem les emissions de CO , bé, ho digui

i si ho vol dir més fort li digui; és a dir, qualsevol sap que

2emprant el gas reduirem les emissions de CO , és a dir, no hi ha

...

I el tema del transport. Estic content d’una cosa que ha dit,

diu: hi són les actuacions, però no hi ha doblers. Efectivament,

falten doblers per poder complir el pla i l’estam solAlicitant, i

vostè sap que si s’han posat més de 3.000 milions d’euros en un

pla d’infraestructures que hi ha tren i carreteres arreu de l’Estat,

ens hem quedat nosaltres sense cap. No és avui el dia de plorar

a l’Estat, però sí que avui és un dia important, i quedarà fixat

en aquest Diari de Sessions, que vostè ha reconegut que les

accions hi són però que no tenen doblers, la qual cosa vol dir

que un govern quan fa un pla, fa el pla i després mira com el

paga. Aquí hi pot haver un problema de doblers, però el Pla de

transports el que fa és apostar pel transport públic no és

negable, ha pogut reconèixer al darrer vostè que les obres hi

són, estan avaluades i no hi ha doblers. I això és claríssim, i la,

no, no, no, això és la feina i està feta, cosa que no existia abans.

I després vostè, ja no és la primera vegada que me culpa de

tapar les polítiques del Govern. Jo no tap cap política del

Govern, cap política del Govern, ni de carreteres, ni habitatge,

ni educació, tenim un plantejament liberal de les coses i el que

feim ho deim a cara alta. A més, vostè el que me solAlicita a mi

és que de qualque manera aquest govern fos un govern, com li

diria jo, immobilista, un govern intervencionista; és a dir, vostè

voldria un govern intervencionista i en canvi això és un govern

liberal. Però al final la política seva d’aplicar i forçar és

intervenir i és un govern, això al final és la intervenció. A part

que tampoc se n’ha d’avergonyir que està en una coalició que

en la intervenció hi creu, és a dir, no passa res. Nosaltres és el

contrari.

Amb la qual cosa, jo el que li deman és que almenys sàpiga

reconèixer les passes donades per aquest govern en aquest

sentit, i volem tenir un compromís i aquest compromís l’hem

2assumit avui aquí, de rebaixar les emissions de CO .

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, intervendrà la diputada Sra. Maria Antònia

Vadell, per un temps de deu minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller i alts càrrecs que

l’acompanyen els voldria donar la benvinguda i l’agraïment per

l’oportunitat d’aquesta compareixença d’avui i, a més, molt

oportuna, supòs que ha estat ben premeditada aquesta

compareixença. La veritat és que quan venim a les comissions

o quan hi ha debats entre el conseller de Medi Ambient i la

portaveu que m’ha precedit sempre se’ns fa molt difícil a la

resta de portaveus o almanco a aquesta portaveu, perquè es veu

que tots dos, un com a conseller i l’altra com a exconsellera,

tenen informacions privilegiades de les quals nosaltres no tenim

el privilegi de tenir-les, i ho diuen quasi tot, o sigui que arriben

a uns nivells de concreció en el debat que la resta de portaveus

difícilment hi podem arribar.

La meva intervenció serà bastant més breu que les que

m’han precedit i intentaré ajustar-me al temps i fins i tot crec

que no el consumiré i es basarà en les impressions que he pogut

obtenir de la intervenció del Sr. Conseller, de l’exposició de

motius, de l’exposició que ens ha fet avui, per tant sense cap

més altra informació.

De la intervenció que ha fet el Sr. Conseller de Medi

Ambient n’he tret una sèrie d’impressions. La primera de totes

és que ha deixat ben clar que la responsabilitat sobre el

compliment del protocol de Kyoto és del Govern central, del

Govern de Madrid, per tant aquí ho ha deixat clar tant a la

primera exposició com a les rèpliques que ha fet després. En

segon lloc que el Govern balear està disposat a banyar-s’hi, a

fer unes actuacions per colAlaborar amb la reducció d’emissions

de gasos, però que queda clar també que tot el que faci el

Govern balear són aportacions voluntàries. O sigui que tot,

responsabilitat ni una, però tot és afegitó, tot en positiu, que me

pareix molt bé; el felicit per aquesta sensibilitat i per aquestes

ganes de colAlaborar en aquesta aldea global que ens afecta a

tots.
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Per tant, fins aquí res a dir. Després el conseller ha volgut

comparèixer a mostrar la cara pel Govern balear; evidentment

que mostra cara i que assumeix tota la responsabilitat del

Govern quant a les actuacions que vol posar en marxa el

Govern per disminuir les emissions de gasos. Jo ja li vaig dir en

una ocasió, no fa massa temps i a un debat al plenari, que creia,

i així ho continuu creient, que vostè té bona voluntat i vostè

creu en aquestes coses del medi ambient, però que la resta de

conselleries l’estan utilitzant. I avui m’ha ratificat aquesta

creença meva que les conselleries del Govern, altres

conselleries, utilitzen la de Medi Ambient per maquillar les

seves actuacions. Jo crec que la transversalitat de la qual vostè

parla i de la qual vostè està convençut que hi ha de ser només

té efectes a nivell de paraules, però la veritat és que crec que no

té efectes pràctics. Vostè ha fet un plantejament, un escrit

fantàstic, que fins i tot és bo per publicar, vull dir que està molt

bé, però he pogut veure o m’ha donat la impressió que són

declaracions d’intencions, res en concret del que farà la

conselleria; molta burocràcia, creació de l’oficina nova, d’una

direcció general nova, convenis amb la Universitat, promoció

i utilització d’energies alternatives, informar, assessorar, lluitar

contra el canvi climàtic per controlar l’emissió de gasos, però

no hem vist que hi hagi, uns objectius a llarg termini hi són,

però no hem vist el camí per arribar a aquests objectius a llarg

termini. Quan es donen passes han de ser passes que no puguin

tornar enrera i no hem vist quines passes donarà i la freqüència

d’aquestes passes quina serà. Sabem que en el 2008 hi ha

d’haver una reducció, en el 2010, una reducció de les

emissions, en el 2012, millor dit, del 2008 al 2012 s’ha de dur

a terme aquesta reducció de les emissions, veim que l’objectiu

en el 2012 és arribar al 15% superior a les emissions del 1990,

però no veim que hi hagi unes passes a donar concretes.

De tot el que ha dit, i ha anomenat el pla energètic i el pla

de transports, de tot el que ha dit l’únic que veim una mica

concret per disminuir les emissions és el Pla energètic quant al

gasoducte, quant a l’utilització de gas; i això sempre que sigui

per substituir, no per augmentar, crec que això ha de quedar

molt clar. Perquè incrementar la potència elèctrica de la Central

de Son Reus o la construcció de noves centrals, com per

exemple la de Cas Tresorer, el que faran serà augmentar, i

palAliarà en part, però no substituirà; sempre que sigui per

substituir ens pareix correcte, que això contribuirà a la

disminució de les emissions. Però de la resta, no hem vist cap

mesura concreta.

I voldria incidir en un tema que ja hi ha fet incidència, que

és en el Pla de transports. El Pla de transports també, quan es

llegeix és molt formós, però la veritat és que quan t’ho mires

una miqueta i quan veus que la lletra menuda d’aquest pla de

transports no hi ha una eficiència demostrada. Sobretot

l’actuació estrella i l’actuació que realment creim que podria

contribuir de manera efectiva a la disminució d’emissió de

gasos, sobretot per al transport, és l’electrificació de les línies

de tren i la creació de noves línies. I això, evidentment, vostè

ho ha admès, que està valorat però no està pressupostat, no hi

ha doblers per dur-ho a terme. Així com en el mateix pla de

transports hi ha hagut o hi ha finançament suficient, fins i tot

extret de les arques públiques de la comunitat autònoma, per fer

actuacions com les autovies, les autovies, ho he dit bé, no?, les

autovies, després no n’hi ha per fer altres actuacions que sí que

contribuirien de manera efectiva a la disminució. Perquè les

autovies ajudaran que efectivament hi hagi més facilitat, perquè

hi hagi més concentració de transport per carretera de cotxes i

d’autobusos per damunt les carreteres.

Vostè ha començat amb una frase que deia que la incertesa

genera més incertesa, per tant és més certesa. M’agradaria dir-li

que com més incertesa hi ha les actuacions han de ser més

prudents, hi ha d’haver més prudència; i si és ver que hi ha

molta incertesa en els objectius a aconseguir, crec que el

Govern hauria de ser més prudent que mai i que les polítiques

que vol dur a terme per aconseguir la contribució que aquest

canvi climàtic sigui el menys perjudicial possible, llavors s’ha

d’actuar amb més prudència que mai i sobretot el que s’han de

fer són polítiques efectives i no simplement declaracions de

bones intencions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Vol contestar o...? Sí, idò per

contestar 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, agrair-li les seves paraules i posar damunt la taula un

tema que és bàsic, és a dir, aquesta incertesa; però com que

existeix aquesta incertesa, que és el que intentava dir, la

incertesa que es repeteix és menys incertesa; amb la qual cosa

la incertesa que es repeteix amb les prediccions respecte del

concepte de canvi climàtic, nosaltres ens la feim nostra pensant

que és més certa, baldament que la incertesa encara prevalgui.

Era aquest el significat que li volia donar.

L’altra qüestió, jo li vull dir una cosa: no voldria que

quedàs aquí, com així, aquell que ho diu i no diu res, que hem

passat la responsabilitat a Madrid. No, en cap cas, en cap cas,

és a dir, la responsabilitat la té Madrid, però jo li he dit des del

primer moment que nosaltres volem ser responsables i lleials i

ajudar l’Estat espanyol que acompleixi en aquest tema. És que

si també no ho fan la resta de comunitats no ho acomplirà

ningú, i per això he dit el que he dit respecte de l’any 2012,

governi qui governi, sigui qui sigui Madrid i sigui qui sigui

aquí i a les altres 17 comunitats autònomes o dues ciutats

autònomes. És un compromís de tot, si fracassa, ara anem a

imaginar que el president Zapatero és a l’any 2012 encara

president; idò, si fracassa el president Zapatero l’any 2012,

haurem fracassat tots. Això és la magnitud d’aquest problema,

que no és un tema de persones, és un tema, en tot cas, de

societats que viuen ara i viuran de futur. És un tema complex,

és difícil, però li dic que veritablement entenc que el

compromís, quan nosaltres deim que volem baixar 2,1 milió de

tones és que assumim aquest compromís, assumim aquest

compromís i anirem a lluitar per ell, és a dir, és una

responsabilitat.

I l’altra qüestió és assumir totes les responsabilitats de

Govern. Jo ho dic sincerament, jo estic molt còmode, jo dorm

molt tranquil, no assumesc cap responsabilitat rara de cap

conselleria ni de cap direcció general de les que jo pugui tenir,
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no assumesc res rar del Govern. Estam fent una política, i ara

li parl de govern, que vàrem dir que faríem en el nostre

programa electoral, per tant, aquell que fa el que ha dit, no ha

de lluitar per defensar o treure ningú que s’estigui ofegant, i li

garantesc -jo no vull entrar aquí a avaluar les qüestions que fa

la conselleria- i no són de maquillatge, són bastant potents, les

vàrem dir al debat de pressupost.

Jo estic d’acord amb vostè que hem de demostrar la realitat

i que no ha de ser un maquillatge el que facem en aquest tema,

sense cap dubte, i aquesta és la gran feina de l’oficina.

L’oficina ha de ser el gran interlocutor amb la societat, on jo,

Jaume Font Barceló, no sé què he de fer per poder fer alguna

cosa en temes de canvi climàtic, perquè, repetesc, les quatre

actuacions més importants a haver de fer són el Pla sectorial

d’energia, el tema de transports, després hi ha el concepte

d’eficiència energètica que és la transversalitat amb tot el

govern, amb totes les accions que ja es fan, i una quarta és el

tema d’educació ambiental, que requereix que un govern

s’impliqui, perquè la seva societat que té aquesta preocupació

que comentava al principi del meu discurs, tengui respostes i un

lloc on quan vagi a demanar ho tengui. I això és el que haurà de

fer l’oficina, a part de coordinar el punt 3 que és el punt de la

transversalitat.

I després que no es digui així com així, “un conveni amb la

UIB”, no, no, no. El vicerector Sr. Sergio Alonso que va ser

contractat la passada legislatura per fer aquest estudi,

conjuntament amb el Sr. Carlos Contreras, el seu departament,

a part que el Sr. Sergio Alonso és una de les eminències

mundials en temes de l’efecte hivernacle i de tot el que

representa el canvi climàtic, el seu departament serà el garant

d’aquesta qüestió, sobretot pel que fa referència al tema

meteorològic, i també s’ha parlat amb el Centre Meteorològic

del Ministeri de Medi Ambient, amb el Sr. Agustí Llançà,

perquè puguem millorar les infraestructures que hi ha per

predicció a les Illes Balears amb unes torretes, amb uns

sistemes que demanen ells per poder tenir més seguretat a

l’hora d’avaluar el que passa. I ells assessoraran amb aquest

tema i ens en faran el seguiment.

I una altra qüestió, ja acab, i li agraesc el to i podem tenir

diferències però crec que poden “daixonar”, agraesc també que

es constati que el Pla de transports té les accions, només per tot

el que ha passat aquesta darrera mitja hora, per a mi, té molta

importància aquesta compareixença. S’ha constatat en dos

grups parlamentaris que el Pla de transports té les accions, el

que no té són els doblers, bé, aquesta és la nostra feina, quan el

va presentar la consellera d’Obres Públiques ho va dir

clarament, hi ha alguna acció que té els doblers, les accions pel

que fa al soterrament de Palma i l’estació intermodal, tenen els

doblers, hi són, els ha posat el Govern sense tenir cap conveni,

i en el tema del metro, hi són els doblers, els ha posat el

Govern, és evident que per arribar a tots aquests doblers fins a

l’any 2025, hem d’aconseguir doblers de fora i també n’hi hem

de posar de nostres, però al final, quan arribi això estam parlant

que en el que es preveu de creixement s’hagi reduït entre un 9

i un 13% el nombre de cotxes de volum privat, no hi havia un

pla de transports, hem fet un pla de transports, pot ser

millorable aquest pla, sí, però en base a què?, en base al nostre

document, al que ha fet el Govern, no en base a un document

que haguem trobat, no, respecte del nostre. Es modificarà el pla

de transports si entra una altre govern?, segurament sí, però

l’important d’aquest és que es va fer.

Estic d’acord amb vostè que el camí és potenciar el

transport públic, vostè sap la lluita que jo, des d’un poblet petit

de les Illes Balears, vaig fer perquè el tren tornàs al meu poble,

i crec que aquest tren, com diu el pla, ha d’arribar a Alcúdia, i

el de Manacor ha d’arribar a Cala Rajada i hi ha d’haver

tramvies a segons quins llocs. Crec que hem estat capaços de

plasmar-ho i, en tot cas, li deman que ens ajudi, i estic segur

que ho farà el PSM, a aconseguir finançament.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula per

cinc minuts la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, dir-li que no he dit

que vostè havia passat la responsabilitat Madrid, ho ha deixat

clar i s’ha cobert les espatlles, o sigui que sí, que vostè té les

espatlles molt amples i realment li cap tot el govern damunt.

Això és el que crec que queda constatat, perquè vostè assumeix

la responsabilitat d’altres conselleries, maldament s’hi senti

còmode, però la veritat és que justament la Conselleria d’Obres

Públiques és la més contaminant de totes, i vostè s’hi sent

còmode.

També li vull dir una altra cosa, que justament la

Conselleria d’Obres Públiques té doblers per fer allò que

contamina més i no en té per fer el que no contamina tant, com

és el Pla de transport ferroviari, perquè té doblers per fer les

carreteres i té doblers per fer l’estació intermodal, que durà 400

cotxes a Palma, dins Palma, en el centre de Palma, que és

precisament on fa més falta descontaminar, és a dir que hi ha

aquestes contradiccions.

Jo crec que tots aquests estudis i aquesta oficina

d’informació i les tasques d’educació mediambiental i de

conscienciació, està molt bé i sa’ha de fer, s’ha de fer, però

també s’han de fer altres coses, i és el que vostè no ens diu,

perquè, a part del que farà el Pla energètic, que durà el gas,

durà el cable, que evidentment nosaltres ens alliberam d’això,

però ho carregam a una altra banda, les emissions les carregam

a una altra comunitat de l’Estat espanyol, per tant ho haurà de

compensar això, de qualque manera, amb l’Estat espanyol, però

nosaltres ens n’alliberam, molt bé, però no hi ha res més.

Vostè ha dit que el pla d’actuacions del Govern balear, un

pla d’actuacions per al canvi climàtic, li agrairia que me

l’enviàs, li solAlicitarem com a documentació, no el tenc, li

demanarem i ens l’estudiarem, aquest pla d’actuacions, però

m’agradaria saber si té alguna mesura d’obligat compliment, és

que no ho sabem, per arribar a un punt s’han de donar unes

passes, a veure si aquestes passes són d’obligat compliment, ja

sigui en el tema de posar energies no contaminants als edificis

públics, amb quins terminis, a veure si obligarà tots els edificis

públics a canviar els seus sistemes energètics, si obligarà els

ajuntaments a posar bombetes de baix consum, si obligarà ...,
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no sé, les escoles o el que sigui, o si reduirà el nombre

d’autoritzacions de cotxes que circulin per les carreteres, no ho

sé, perquè pareix ser que tot el que faran, hi ha moltes idees,

però totes van cap a un voluntarisme, i creim que de vegades el

voluntarisme és bo, però no sempre aconsegueixen els objectius

desitjats només amb accions, amb actuacions voluntaristes.

A nosaltres sí que ens hi trobarà, evidentment, però també

el que ens agradaria és que el Govern fes coses concretes i que

no es limitàs a fer literatura.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Per a contrarèplica, té la paraula el Sr.

Conseller, per cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

senyora portaveu. Jo el que voldria dir és que fer una autovia

no contamina, són plantejaments distints, distints, i no vull

discutir això, avui, però són plantejaments distints. Això vol dir

que el Pla d’autovies i d’autopistes que ha presentat el Govern

central, que tendrà el suport de grups nacionalistes de centre,

d’esquerres, de partits com Esquerra Unida i el PSOE, vol dir

que contaminaran i embrutaran? Jo entenc que són

infraestructures necessàries per omplir un model com el nostre,

i no el votarà el PP aquest pla, ho dic perquè quedi clar.

Som esclaus el que som esclaus, perquè després tenim

coalicions, perquè ens presentam a europees i tal i qual i són els

nostres socis, ho dic pel PSM, estam d’acord amb aquest pla,

que no té cap duro per a Balears, cap duro. És una qüestió

d’infraestructura, de seguretat i de modernitat, quan es diu el

del cable, nosaltres no comptam el cable en reducció, ho dic en

el sentit que no ens aprofitam del cable, entenem que es fa

aquesta visió, només parlam del que consumirem de gas,

m’explic?, que no se’ns digui que nosaltres, quan reduïm l’1,3

milions de tones, ho feim per mor del cable, no, ho dic perquè

això ha de quedar molt clar avui, però també, així,

lleugerament, baixar de 2,1 milions de tones l’any, baixar-ne

1,3 milions, amb l’entrada del gas, això és rebaixar d’aquí al

2007, ho he dit un parell de vegades i ho vàrem dir a la

presentació de la Fira Ecològica i és al document que va lliurar

el Govern, baixar això, de 2,1 baixar 1,3 vol dir que només ens

quedarem amb 0,8 per complir dia 31 de desembre del 2012.

Per això, dir a la lleugera que el Govern no fa res en això, és

brutal, abans d’iniciar el període 2008-2012, podem haver

baixat més d’un 60% ja.

L’altra qüestió és que si nosaltres som capaços d’anar

avançant en el tema del transport públic, tots els cotxes que no

sortiran i usaran el tren o el metro, van per aquí, passen per

totes unes accions que hem de lluitar amb Madrid per

aconseguir recursos, per fer això que hem dit al Pla de

transports. I no deim altres coses, perquè en pla de transport i

això, ja em dirà el que deim, i després hi ha una altra qüestió.

Hi ha actuacions, he dit al discurs, que no es venien ordenant

d’una forma transversal però que feia cada conselleria, que

actualment vostès han vist presentacions de nous instituts en

aigua, en energia solar, en recollida de pluvials i aigües grises

per a reutilització. Vostè em demana, i quin compromís? No,

no, el compromís, les accions del Govern no seran voluntàries,

les accions del Govern vendran donades per la Comissió

Interdepartamental que les presentarà conjuntament amb la

presentació de l’oficina del mes de juny a tots, perquè l’oficina

ja tendrà les quatre cames: pla energètic, pla de transport,

transversalitat, més informació als ciutadans, i no seran

voluntaris. Li garantesc que en cap moment no seran voluntaris,

seran de compromís ferm.

N’hi diré una, que és una acció que té a veure amb el canvi

climàtic, no l’havia dir, no hi havia pensat, que vostès

haguessin pogut posar per llei que els comptadors individuals

i tota la llanterneria fos de baix consum. La més potent que

segurament s’ha fet en els darrers vint-i-cinc anys en aquesta

terra i la passem així, sense donar-li cap importància. Llei de

pressuposts, any 2004, Partit Popular al Govern de les Illes

Balears. És la mateixa que la de les DOT, l’any 99, mes de

març, Partit Popular, aprovada. Ve un govern nou i no ho

canvia. I em sap molt de greu, no s’enfadin, és el que sempre he

discutit que hi ha gent que és capaç d’arribar amb les seves

paraules més lluny del que és capaç d’arribar el nostre partit,

però, en canvi, quan grates, te n’adones de qui realment fa les

accions; aquesta dels comptadors individuals, aquesta de la

llanterneria de baix consum, tota l’energia que no es gastarà

perquè s’ha posat comptador individual o perquè hi ha

monocomandament, això és estalvi energètic, que ja no ho ha

consumit la central; o tots els doblers que inverteix el Govern

en tema de canvi climàtic, per exemple amb aquest concepte,

que és per detectar i arreglar les pèrdues d’aigua amb els tres

consells, que pugen un milió d’euros el 2004, més d’1.300.000

euros el 2005 i segurament més d’1.400.000 euros el 2006, més

la incorporació dels doblers municipals més dels que pugui fer

cada consell, això realment és lluitar. Si no perdéssim aigua,

que hi ha llocs on es perd el 60% o el 70, però n’hi ha que ens

estimam més xerrar de la gestión de la demanda del agua, que

queda molt bé, i, en canvi, quan tenim la capacitat de governar

i posar doblers damunt la taula per arreglar aquestes polítiques,

no ho feim. Això és el que ha fet aquest govern, això és creure

en el canvi climàtic, perquè afecta l’extracció d’aigua, eh?,

afecta el consum d’energia. Idò això, aquest exemple, aquesta

foto, quedi’s amb aquesta darrera del govern, que no és una

quimera ni una ilAlusió, és una realitat.

I li diré més, d’aquí u any podré comprovar quins són els

ajuntaments que la compleixen quan donen llicència d’obres i

quins no la compleixen, i se’n durà sorpreses, perquè hi ha

hagut ajuntaments que abans d’entrar en vigor ja l’han feta

complir, i ajuntaments que després d’entrar en vigor no la fan

complir. I al final, el moviment es demostra caminant.

Moltíssimes gràcies i li agraesc la seva intervenció, de

veritat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista

intervé el diputat Sr. Andreu Crespí per un temps de deu

minuts.
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, esper que me’n sobrin dos. Jo crec que feim

voltes innecessàriament sobre les coses, la qual cosa també

2produeix un excés de consum d’energia i emissió de CO

mentre respiram. Procuraré estalviar-ho, encara que no tengui

competències sobre el tema.

La seva primera intervenció és una intervenció que duia

escrita i molt ben pensada, i, per tant, tot allò que ha dit ho ha

dit perquè ho ha dit i perquè el sentíssim i perquè ho sentissin

els que ho han de sentir. I ha dit, resumint el seu discurs: les

competències no són nostres, són de l’Estat, punt u; dos,

nosaltres serem lleials en tot allò que faci l’Estat; punt tres, el

que ens ha dit que facem ja ho hem fet; punt quatre, i ara tot

això que feim ho feim perquè ens dóna la gana i perquè creim

molt en el medi ambient, però no en tenim cap obligació. Això

ha estat un poc, diria jo, el fons, el resum de la seva

intervenció. I després ens ha fet un llistat d’aquestes coses. No,

no, molt bé, si vostè fa coses que no té obligació de fer, i les fa

perquè creu en un determinat objectiu, perfecte, el que passa és

que ens ho ha llançat per davant i això desactiva qualsevol

crítica, perquè, bé, no tendria per què fer-ho, però ho faig.

Ara entraré en el que fa, en el que diu que fa. Crec que a

vostè li ha faltat, dins una anàlisi que ha fet, que és evident que

2l’emissió de CO , no parlem de canvi climàtic, perquè el canvi

climàtic es podria produir per un conjunt d’emissions

volcàniques amb les quals crec que no tenim res a veure, de

moment, o taques al sol o el que vulgui, no, les emissions de

2CO  i d’altres gasos són producte de l’activitat humana,

generació d’energia fonamentalment, sigui en transport, energia

elèctrica, més altres contaminants, producte d’activitats també

industrials, anhídrid sulfurós, metà, etc. Molt bé.

Tot això és producte d’un model socioeconòmic, és evident

2que al Senegal produeix poc CO , poquet en produeix, no tenen

activitat industrial i tenen poca activitat humana, perquè es

mouen poc, per tant és un problema generat pels països

industrialitzats, d’alguna manera Estats Units no vol ratificar el

Protocol de Kyoto, no li va bé ara comprometre’s perquè no és

el que diu el Sr. Barroso, que després hi entraré, és molt més el

d’Estats Units, és molt més.

Respecte del que ha dit aquí, home, jo, el que ha dit del tub,

per dir alguna cosa, el tub, no el que hi ha devora l’Institut

Ramon Llull, sinó aquest que ens ha de dur el gas, m’agradaria

que ho hagués dit com a portaveu del Grup Popular la

legislatura passada en lloc del que deia el seu colAlega de

Govern el Sr. Tòfol Triay, perquè és que ja el tendria vostè, el

tub, ja començaria a estalviar ara si la legislatura passada

haguessin fet el tub, Sr. Font. És ver o no?, reconegui-ho. I jo

amb això hi estic d’acord, ens parlava de si l’any 2012 hi serà

el Sr. Zapatero, jo no sé si hi serà o no, però en qualsevol cas

que faci el que hagi de fer, si a la legislatura anterior vostès

haguessin deixat fer determinades coses, ara ja les tendríem, les

gaudirien vostès, per tant, bé, com quan aquí li han dit que sí,

que havia fet els números del tren, ha estat tan content, jo

almenys estic content perquè veig que vostè esmena la plana o

fa reprendre de la història i avui em recordava, a pesar que les

seves talles no són les mateixes, el Sr. Villalonga, el Sr. Príam

Villalonga, que era el conseller que parlava de tubs la

legislatura passada.

Bé, evidentment que el gasoducte ens farà millorar

l’eficiència energètica. Jo a la legislatura passada, a més, feia

una altra proposta, per què no intentam introduir noves

tecnologies que no utilitzin la combustió del gas i són més

eficients i contaminen menys, que s’utilitzen ja a altres llocs de

món més sensibles mediambientalment com és Califòrnia, per

exemple, com són les piles de combustible, per exemple; i

s’intenta a través de programes europeus que financen noves

tecnologies implantar aquesta forma de producció que un sector

industrial, perquè és un sector industrial el sector turístic, tan

disseminat possiblement tendria algun tipus de virtualitat una

instalAlació d’aquest tipus. És una idea que li llanç.

Després ha dit, farem una operació, que això ho fan totes les

administracions, de posar en valor el que feim, és a dir, com

que ara està dispers i no ens n’assabentam, ho podarem tot junt

i sumarem, i veuran la quantitat de pressupost que hi ha per a

això. Bé, esper que les persianes que posaran a l’escola d’Inca,

que estan en vaga, no ens les imputi com a estalvi energètic a

la pròxima valoració que ens faci, aquestes les posen perquè no

hi ha altre remei. I la millora de l’eficiència energètica en els

centres educatius, aquest és un programa de l’any 85, és del

Ministeri d’Indústria d’aquella època. Les aigües no, les aigües

li reconec que és un tema nou.

En qualsevol cas, i vostè ha dit que és que parlam de pla

2territorial i aquest no és el tema, no són emissions de CO , sí,

ho són, perquè és el model econòmic el que condiciona, i el

model de vida, naturalment, dels ciutadans, conseqüència

també del model econòmic, que condiciona la nostra activitat.

Miri, la millora de la nostra infraestructura turística implica

millora de la qualitat dels hotels, per tant se suposarà que no hi

haurà hotels sense aire condicionat o sense suficient aire

condicionat, increment de consum elèctric. Desestacionalitzam,

se suposa que no hi haurà hotels sense calefacció, més consum

energètic. I hem de millorar, ho diu el Sr. Barroso, per tant això

ens farà, aquest estalvi que feim per un costat, aquest 8% que

tenim de consum energètic, ens farà molt dificultós que una

comunitat com aquesta, amb el model de creixement que tenim

aconsegueixi reduir o almenys reduir l’increment, fer minvar

aquest increment que hi ha.

El tren i les carreteres, li ho ha dit la Sra. Vadell. Home, si

allò que ens faria fer tant d’estalvi energètic és el tren i les

carreteres no, perquè les carreteres suposen més transport

privat, i no tenint doblers ni per a una cosa ni per a l’altra, per

què no fan el tren primer i després ja les carreteres? Perquè si

el tren, a més, provoca una disminució important, com ha dit

vostè, del trànsit, és possible que en lloc d’autovies puguin fer

carreterotes, que deu ser la carretera grossa, no arriba ni a

autovia. Però, per exemple, si vostès fan un metro a la

Universitat, per què una carretera -no la qualificaré perquè crec

que la qualificació és més de tipus de creuer, creu i coses

2intermèdies que no emeten CO , que no els quatre carrils que

tendrà la carretera-, vull dir perquè hem de fer una carretera tan

2enorme, i no té res a veure amb el CO , però té a veure també

2amb el CO  perquè les excavadores que explanen en tiren molt

2de CO  i d’altres coses, i n’hi ha, cregui’m que n’hi ha.
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Per tant, el model que vostès fan, per un costat pareix que

volen introduir mesures que podrien suposar, però que se les

creuen poc perquè al mateix temps fan les altres, és que no

creure en una de les dues coses sol dir les dues, miri, jo com

que no sé si sortirà el vaixell o l’avió, em compraré un bitllet de

cadascun. Home, ho podem mantenir això, també?, o creuen

vostès realment que aquestes mesures aconseguiran aquest

estalvi, perquè llavors ens podríem estalviar aquestes

infraestructures.

En qualsevol cas, crec que vostè ens ha exposat el que és la

voluntat d’aquest govern, en una compareixença voluntària, per

tant nosaltres no és que l’interpelAlem, l’únic que li puc dir és

que agraïm la seva presència, que ens hagi explicat tot això,

que hagi tengut la deferència de posar-ho damunt la taula, i

així, com a mínim, nosaltres ho podrem anar observant i

seguint i a veure si s’aconsegueixen els objectius que vostè diu

que podrà aconseguir. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Crespí. Per contestar té la paraula el Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.

Gràcies, senyor portaveu, benvolgut i crec que bon company

Andreu Crespí. Jo diria, si he de dir alguna cosa perquè quedi

al Diari de Sessions, amb tot l’afecte que sap que li tenc el

portaveu del PSIB-PSOE, és que la primera part ha estat el vell

professor que ha parlat, i lògicament no hi puc estar en contra,

i la darrera part ha estat el Sr. Andreu Crespí polític, que

lògicament no hi podia renunciar, però que jo, lògicament no

hi puc estar a favor, és un trosset petit final, tampoc no ens fa

mal.

Crec que tenim coincidències, que almenys dins el Ministeri

de Medi Ambient quedi clar en aquest sentit que no serà una

qüestió de quedar bé, serà una qüestió que baixarem a l’arena

per implicar-nos amb el ministeri, perquè creim que es

produeix l’efecte hivernacle, no és que hi creguem, sinó que el

tenim constatat. El canvi climàtic, de la incertesa de si no, tal,

pot arribar a produir-se. Ho dic perquè és l’obligació de tots els

ciutadans del món en aquest sentit, n’hi ha que s’han implicat

a través del Protocol de Kyoto, però no se’ls escapa que quan

ha hagut de parlar de les piles amb combustible, ha parlat de

Califòrnia, perquè vostè sap que Estats Units no ha ratificat el

protocol, però en canvi sap que hi ha estats a Estats Units, com

és el de Califòrnia que arribaran abans que nosaltres a complir,

amb molta diferència, amb molta diferència. Això és una cosa

que no es conta, però jo ric del seu exemple, perquè és més

fàcil lluitar contra l’enemic Estats Units polític, jo ho entenc

això, que l’Estats Units investigador i capdavanter en molts

d’aspectes que coneixem vostè i jo perfectament.

És producte d’un model socioeconòmic, sense cap dubte, és

la realitat, la constatació d’això, però jo el que li vull dir és que

nosaltres no volem renunciar a aquest model, sí que el volem

corregir en segons quins aspectes, i jo crec que hi ha coses que

s’han corregit i d’altres que s’hauran de continuar corregint, i

no pot ser el que vostè deia que la transversalitat sigui només

posar a un foli els doblers que ara es gasten per separat, no, ha

de ser posar aquests doblers a un foli i altres accions que es

vulguin comprometre a fer amb aquestes qüestions. És que si

no és així, haurem fracassat, i vostè que em coneix sap que no

ho consentiré, perquè, si no, això seria ... I això és arriscat el

que li dic, vol dir que tothom s’hi haurà d’implicar, cada

conselleria, sí, i això el juny ho volem presentar amb pèls i

senyals.

El tema del tub que em deia, podríem discutir molt, podria

discutir també de les dessaladores, de la depuradora, de les

interconnexions, la política és la política, jo fins i tot aquests

dies estic acceptant coses que sé que tenia 75% o obres

d’interès general que estan dins el Pa Hidrològic Nacional, a

l’annex 2 que eren de pagar el cent per cent i se’m vol pagar el

50. No vull discutir el tema del tub, el que ara sí sé és que el

tub ja és una realitat, i el fet que arribi el gas, ha dit si era un

estalvi energètic, no, no, és una reducció d’emissions,

l’arribada del gas, és important aquest tema perquè l’estalvi,

n’hi ha que diuen que no veig aquí dins, Sra. Presidenta, jo li

puc dir que el fet de gastar menys gasoil i el fet de gastar menys

carbó i canviar-ho pel gas, implica reducció d’1,3.

L’altra qüestió, el tema del model econòmic a què, com li

dic, no volem renunciar, vostè em diu si és de més qualitat hi

haurà més aires condicionats, és evident, o si és un tema de més

calefacció, que s’allargui la temporada, haurem de menester

més calefacció, i això, sense cap dubte, li reconec que és el

bessó de la història. En canvi, aquest tema, aquest bessó no està

dins el pla d’assignacions, que és la crítica que nosaltres li

podem fer a la ministra, enllestit, perquè això ja és el sector

dels difusos, és a dir hem fet un pla d’assignacions el Govern

central, del que són grans emissors, elèctriques, ceràmiques,

cimenteres, indústria minera, hidrometalAlúrgica, però en canvi,

el que és el gran bessó, que són els difusos que a nosaltres ens

agafa una forma important com és tota la part residencial i la

indústria turística, aquesta no està afrontada, i aquest és el

debat que ara nosaltres amb la directora general i jo mateix

haurem de plantejar al ministeri, sense discussió, perquè el que

necessitam és que dia 1 de gener del 2008 se sàpiga què feim

amb els difusos. És veritat que els grans emissors tendran la

2seva taula de contractació de tones de CO  per gastar, però el

petit emissor, aquest que té l’aire condicionat, la calefacció, no

té per anar a comprar, perquè som qualsevol de nosaltres a casa

nostra, i aquí és on aquest govern espera aquest pla del Govern

central que supòs que en una part estarà incentivada

econòmicament i nosaltres també ens haurem d’implicar

econòmicament, perquè hi ha sistemes de tenir aire condicionat

que només funcionin quan ets dins, no és ver?, com hi ha hotels

que han anat implantant tota una sèrie de mesures correctores

que suposen un estalvi energètic de més del 35% del que tenien

abans. Aquest és el camí, el camí és el de l’eficiència energètica

que ens du a un estalvi energètic.

I no per discutir més, no vull anar a discutir els doblers de

carreteres ni coses d’aquestes, crec que en l’essencial

coincidim, i n’estic content, i li alab el gust aquest que em deia

al final, hem comptat i vostès ens faran el seguiment, sense cap

dubte i esperam no defraudar-los en aquest sentit. A part que

crec que anirem bastant de la mà del Ministeri de Medi

Ambient, o aquest és el meu desig, de veritat.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Sr. Crespí per un temps de cinc minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Amb un em sobra. No agafaré com a dita la frase del Sr.

Barroso, però agafaré el que diu aquí dins, que no és

exactament el mateix, perquè si no, ara jo me n’hauré d’anar a

defensar això i si hagués de defensar el Sr. Barroso, per a mi

que no el defensaria. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Crespí. Pel Grup Parlamentari Popular,

intervendrà el diputat Sr. Joan Font, per un temps de deu

minuts. Té la paraula.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Telegràficament, bàsicament donar les gràcies al Sr.

Conseller i als alts càrrecs que l’han acompanyat per a aquest

brillant discurs que ens ha fet, en una data tan assenyalada com

és la d’avui, que és la d’entrada en vigor del Protocol de Kyoto,

i entraré només a contestar la Sra. Rosselló per alAlusions, molt

breu i telegràfic, tenint en compte que ella ha abusat també del

seu torn, jo crec que almenys tenc dret a contestar en nom del

Grup Parlamentari Popular.

És pel que ha dit que ens havíem oposat a la creació d’una

comissió no permanent per al canvi climàtic -ho ha dit dues

vegades-, jo li diria que nosaltres no ens hem oposat mai a

debatre absolutament res, absolutament res, de fet, mirant els

temes pendents de la Comissió d’Ordenació del Territori,

únicament trobam com a temes pendents una proposició de llei

del Consell Insular de Mallorca, relativa a contaminació

lumínica, un projecte de llei del Govern de les Illes Balears,

LECO; i cinc preguntes. No trobam res més, no trobam cap

més tema pendent dins aquesta comissió. L’únic que faríem

seria instar, una vegada més, els altres grups, que si realment

volen debatre sobre el canvi climàtic o sobre el que vulguin,

que ho duguin a aquesta comissió, que l’aprofitin, perquè veim

que realment està poc aprofitada. Una altra cosa és que trobem

que la creació de contínues comissions no permanents sigui

absolutament innecessària, tenint en compte que les que tenim

no les aprofitam com pertoca. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

... Ho dic perquè no sé com així m’ha contestat, si és un

tema que està ...

LA SRA. PRESIDENTA:

És que jo entenc que no li ha contestat, ha aclarit un tema

d’una comissió, simplement.

Té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, per

tancar el tema. Agrair al portaveu del Grup Parlamentari

Popular les seves paraules i també agrair-li aquest aclariment

que ha fet respecte del tema de la comissió. En aquest cas, em

permetran que em dirigeixi especialment al Grup Popular, que

no dubtin les diputades i els diputats del Partit Popular, que en

aquest tema de la lluita contra el canvi climàtic, serem un

exemple a seguir no tan sols a Espanya, sinó a la Unió Europea.

Moltíssimes gràcies pel seu suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Abans del segon punt de

l’ordre del dia d’avui, agrairem la presència de l’Hble.

Conseller de Medi Ambient i dels seus acompanyants. Moltes

gràcies.

II. Proposició no de llei RGE núm. 6500/04, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a telèfons mòbils.

Passam, idò, al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui,

relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 6500/04,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a telèfons

mòbils. Per a la seva defensa, té la paraula el diputat Sr. Crespí,

per un temps de deu minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo, si ara no fos un debat

parlamentari, si fos un debat al Club Diario de Mallorca, els

preguntaria, per exemple, si vostès saben quants de telèfons

mòbils es varen vendre a Espanya l’any passat. Quan jo he

trobat aquestes xifres, m’han semblat desproporcionades, no sé

si són veritat, però surten a les estadístiques d’aquest país: 9,9

milions es varen vendre durant els sis mesos de l’any passat,

9,9 milions de telèfons mòbils. Només aquesta xifra, i tenint en

compte que cada telèfon mòbil, quan un el compra, ve

acompanyat d’un aparell que permet que funcioni, que és el

carregador, vol dir que també s’han venut els corresponents

aparells, com aquest. És a dir, que un senyor a qui se li havia

romput el telèfon mòbil i se’n compra un altre i el vol comprar

igual, no pot comprar només el telèfon mòbil, sinó que també

ha de comprar el carregador. Amb la qual cosa es troba amb un

telèfon i dos carregadors. Es van acumulant aquests aparells als

domicilis i al final, després parlarem de la recollida selectiva

d’aquests productes, van a parar al fems ordinari. Productes

que van directament a la incineració, en general, perquè van a

la fracció no orgànica.

Però a més, si un canvia de telèfon mòbil, tampoc no pot

utilitzar el carregador. Aquí hi ha tres carregadors, un

correspon a un dels telèfons, l’altre correspon a un altre, i

l’altre és d’una tercera marca, que no diré perquè al Diari de
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Sessions no quedi publicitat. Bé, el tercer no serveis per a cap

dels altres dos, i el d’un serveix per a l’altre, per tant, cada

vegada que un canvia de marca de telèfon mòbil, també li

queda un aparell totalment inservible. Amb l’agreujant avui en

dia, això fa uns anys no era exactament així, però avui en dia

que tots els telèfons celAlulars duen la mateixa bateria, una

bateria de níquel cadmi, amb el mateix voltatge. Per tant, no hi

ha cap impossibilitat elèctrica perquè aquest aparell serveixi

per a qualsevol tipus de telèfon, quina és l’única dificultat? El

connector, el connector que entra dins un però no dins un altre.

I, com poden veure, a més els he duit, perquè els tres

connectors són idèntics. Però hi ha petites diferències: el

diàmetre n’és una, i la longitud del pol interior que, encara que

entri dins l’altre, no arriba a fer contacte, per tant entra però no

carrega. Vol dir que hi ha una dificultat cercada a la

compatibilitat d’aquests aparells, és a dir són a posta

incompatibles. 

I quan parlam de mesures mediambientals, aquelles que són

bones d’aconseguir simplement impedint que s’hagin de

generar més recursos dels imprescindibles, per què no ho feim?

Miri, amb els auriculars, tots vostès en tenen, d’auriculars,

només hi ha dos tipus de connectors, uns més gruixuts i uns

més prims, segons l’aparell sigui de grans dimensions o siguin

molt petit, i hi ha un aparell que permet convertir un en l’altre,

universals, són universals. Per què no amb els telèfons? Els

euroconnectors dels televisors són universals, només n’hi ha

un, serveixen per a tot el món, per què això no ha de ser així?

Per tant, la nostra proposició tracta d’aconseguir dues coses.

Una primera, que és molt més fàcil, que fins i tot seria una llei

que es podria emmarcar en el que als Estats Units es diu

“defensa de la competència”, que una cosa és el mòbil i l’altra

és l’aparell que el carrega, per tant no hi ha raó per obligar a la

venda conjunta o a l’adquisició conjunta de les dues coses. Si

jo vull comprar un mòbil, compr un mòbil, i si vull comprar un

carregador, compr un carregador, i no les dues coses.

La segona, que és més complicada perquè implicaria

l’adopció d’un model únic de connector, segurament aquests

connectors estan homologats a la Unió Europea, segurament

hauria de ser una directiva europea, però aconseguir com s’ha

aconseguit amb altres tipus d’aparells un connector universal,

un únic connector per a tots els telèfons.

I del que pretén la proposició no de llei, instar el Govern

espanyol que, per si mateix si ho pot fer, aquelles coses que

pugui fer, tal vegada és una normativa comercial que és factible

des de la competència de l’Estat, jo he de reconèixer que en

aquest moment no n’estic segur, i l’altra, la de la duplicitat que

es dirigeixi a la Unió Europea, a través, bé del Consell o bé de

la Comissió, i es legisli al respecte, a través de la directiva

corresponent. 

Aquesta és la iniciativa que du el Grup Socialista en aquesta

cambra. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Crespí. Per fixar posició, per part del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula la Sra.

Rosselló per un temps de deu minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup considera que

l’esperit i la concreció de la proposició no de llei són bons i li

donam suport, perquè entenem que, tal com ha explicat el

portaveu, és un problema real i a més en aquest moment crec

que és un dels sectors, per dir-ho d’alguna forma, que genera

una quantitat de residus molt importants que després, a l’hora

de fer-ne una gestió adequada, resulta difícil, Per tant, nosaltres

creim que és molt bona aquesta iniciativa.

Però no sabem molt bé quin és el responsable d’aquestes

actuacions i, per tant, de la seva viabilitat, creim que el fet que

aquesta proposició no de llei insti el Govern de l’Estat i també

a la Unió Europea, creim que és una bona proposta, però també

veim que és molt ampla, però així i tot estaria molt bé que hi

hagués unanimitat sobre un tema que s’ha abordat molt poc des

de l’administració pública. Per tant, li donam el total suport i

esperem que sigui una proposició no de llei que pugui arribar

a les més altes instàncies, sobretot perquè hi puguin fer

actuacions que realment impliquin el que demana, que aquests

aparells de telefonia mòbil i els carregadors es comercialitzin

de manera separada i, per tant, reduir els residus que en aquest

moment es generen amb molta quantitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari PSM

té la paraula la Sra. Vadell per un temps de deu minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Supòs que aquesta proposició no

de llei ve motivada per una acumulació d’aparells que,

evidentment, els telèfons no són eterns, no duren tota la vida,

i també dir-li que si es vol comprar una telèfon només es pot

comprar un telèfon, però si es vol comprar una carregador

també s’ha de comprar un telèfon. En aquest cas no és així, bé.

El nostre grup li donarà suport, tot i que creim que serà

proposició no de llei, si s’aprova, amb gran dificultat de

consecució, però desitjam que es pugui fer d’aquesta manera,

la Unió Europea se suposa que haurà de dictar normes per

aconseguir que les cases comercials o les fàbriques que

fabriquen aquests aparells, que n’hi ha bastants que són de (...)

que puguin fer els aparells separadament i que els

comercialitzin de manera separada, però no obstant això creim

que és un benefici per al medi ambient, perquè normalment

quan un està cansat de veure arrossegar un carregador per casa

seva, l’arriba a tirar allà on pot, perquè no hi ha uns contenidors

a posta per tirar exactament aquests carregadors.

Per tant, nosaltres també donarem suport a aquesta

proposició. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula el diputat Sr. Molina per un temps de deu

minuts.



352 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 18 / 16 de febrer del 2005 

 

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. Sr.

Crespí, fantástica la puesta en escena, mejor que su compañero

Diéguez. Leyendo detenidamente la proposición no de ley, he

podido observar que para los miembros del Grupo

Parlamentario Socialista modificar las reglas económicas del

mercado es muy sencillo. Y le comentaré por qué.

En la exposición de motivos nos comenta lo siguiente:

“medioambientalmente, el consumo masivo de móviles se

podría evitar sin excesivas complicaciones”. ¿Realmente el Sr.

Diputado tiene la constancia de esa cantidad de móviles que

nos ha dicho? Yo ahora le acabaré de decir los datos. Son 9

millones y pico a mediados del 2004, pero ha acabado el año

2004 con 15 millones de aparatos. En el año 2003 se vendieron

7,6 millones. Actualmente hay en España 35 millones de

terminales en activo para 29 millones de usuarios. ¿Está seguro

que no existen excesivas complicaciones para la reconversión

de esos conectores que hay en el mercado? Si tantos móviles

tiene, o tantos aparatos o tantos cargadores, existe un mercado

de segunda mano, donde sin ninguna duda, seguro, le

comprarán alguno de esos cargadores para gente que tiene el

aparato idóneo para ese cargados. Seguro.

La demanda de un bien es la cantidad que los consumidores

quieren y pueden comprar, y ésta dependerá del precio del

mismo, de la renta de los consumidores y de los precios de

otros bienes substitutivos o complementarios y de los gustos de

los consumidores. Entonces, la incompatibilidad de los

conectores de los aparatos de recarga obedece a algo mucho

más importante que el simple pin. Cuando estamos ante un

mercado que experimenta cada año un incremento tan

considerable de ventas, lo más importante para el fabricante -y

no diremos marcas- de estos aparatos es la fidelidad de su

cliente. Si un cliente se siente satisfecho con una marca

determinada, normalmente seguirá utilizando material de esa

marca, los mayores atractivos que ofrecen las diferentes

compañías fabricantes de móviles son los distintos y diversos

complementos que acompañan al aparato. Ahí entra la oferta de

un bien, que depende del precio del aparato, de los precios de

los factores productivos y de la tecnología de cada uno y de las

preferencias de los productores. Hemos tocado la palabra clave:

la tecnología. 

Es cierto que hay diversidad de conectores para las baterías,

pero también es cierto que muchos de esos conectores

incorporan otra serie de aparatos añadidos y que cada compañía

utiliza de diferente manera. Le pondré un ejemplo, existen

compañías que dentro del conector de recarga incorporan la

conexión a una cámara de fotos, la conexión a una cámara de

video, y otro tipo de conectores, la conexión a un teclado.

¿Cree que a través de las instituciones hemos de promover

acciones para que las empresas unifiquen criterios de diseño,

no le parece que esto es una intervención del Estado en la

economía y en la empresa?

Me pone de ejemplo la unificación de los conectores de los

auriculares. Cuando estamos hablando de microelectrónica,

donde el tamaño cada vez más pequeño de los aparatos, exige

que cada fabricante tenga su diseño para ganarse una parte del

mercado, y a sabiendas que este mercado está en auge, por el

momento, la unificación de los conectores es una utopía. Usted

no se preocupe, que cuando el mercado esté saturado y haya

tocado un tope, las ventas de este tipo de aparatos, las

compañías unificarán ellas mismas los criterios para mantener

la clientela. Cuando se unificaron los pins de los auriculares, el

techo de ese tipo de conectores ya había tocado techo, por lo

tanto llegaron ellos mismos a la conclusión de que unificando

la conexión podían tener todos el mismo mercado.

Varias encuestas a usuarios de teléfonos móviles indican las

preferencias de estos usuarios hacia algunas marcas

determinadas, por su diseño, porque son pequeñitos, por lo

atractivo del diseño, y lo que no podemos hacer es meternos a

decirle a una marca determinada, “usted tiene que diseñar este

tipo de pin”.

Sugieren que se comercialicen de manera separada los

cargadores de los aparatos de telefonía móvil. Otra vez quieren

hacer una ingerencia en el mercado, la tradición que tienen los

gobiernos comunistas de intervenir en los mercados ha llegado

al Grupo Socialista. Mire, dejemos que el libre mercado dicte

sus normas y que sean las compañías las que decidan

libremente cómo comercializar sus productos, esas compañías

tienen en cuenta el principio de eficiencia, y la eficiencia es un

concepto que alude a la capacidad de producir bienes o

servicios de la mejor forma posible y al menor coste.

Por todo ello, desde el Grupo Popular no daremos apoyo.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Molina. Vol fer ús de la paraula per

contradiccions? Té la paraula per cinc minuts, Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sra. Presidenta, encara que em posin una multa per excés de

velocitat. El comunista Sr. Clinton va decidir intervenir

Microsoft per lluitar contra els monopolis. I vostè em ve aquí

a vendre que bé, quan les empreses vulguin, faran les coses que

ens vagin bé. Bé, a vostè li agradaria, si algun dia es queda

sense mòbil a ca un amic, que té una marca diferent, però té un

carregador, poder carregar el seu? No li agradaria, poder fer

això? Però com que la companyia fidelitza, no.

Miri, no té res a veure  fidelitzar la marca del carregador

que l’únic que amolla són electrons, i aquests electrons de

moment són tots iguals, no n’hi ha de grossos, de petits, de

comunistes, de liberals, tots els electrons són iguals, amb el fet

que mòbil que té unes prestacions. Evidentment que el mòbil té

unes prestacions, però les prestacions les té a partir d’uns

electrons, tots iguals, que han vengut d’un parell d’aquests, que

a més, a simple vista, tots són iguals, a simple vista tots són

iguals, hi ha micres de diferència perquè no puguin entrar, no

té res de fidelitzar l’aparell d’utilització, que un pot tenir un

tipus de prestacions diferents d’un altre, que l’aparell amb el

qual es carrega.

I vostè diu que deixem el mercat, bé, escolti, i vostès que

governen aquí perquè treuen normes, per exemple, sobre la
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qualitat dels habitatges, per exemple? Deixem el mercat, si un

senyor vol comprar un habitatge perquè cau, que el compri, ja

el mercat ho regularà.

La veritat, crec que el Diari de Sessions d’aquesta comissió

s’haurà de guardar, perquè vostè ha dit coses molt gruixudes,

eh? El que hauríem de fer és dissoldre els governs, i la selva del

mercat ens ho faria tot fantàstic, perquè quan a un no li agradàs

que les conserves duguessin bactèries a dins, les deixaria de

comprar, però mentrestant se li hauria mort la dona, la sogra i

els infants.

Jo estic d’acord que hi votin en contra, però ho podrien

haver argumentat i, sobretot, que em sembla que ara ja país

comunista només deu quedar Cuba i Corea del Nord, no

treure’ns aquí el “santcristo” gros, eh?, que de comunistes ja

n’hi ha poquets per aquestes latituds. I el Sr. Clinton per

comunista segurament va perdre les eleccions. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Crespí. Podem passar a votació aquesta

proposició no de llei RGE 6500/04.

Vots a favor? 5

Vots en contra? 8

En conseqüència, queda rebutjada aquesta proposició no de

llei relativa a telèfons mòbils.

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

Bona nit.
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