
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ORDENACIÓ TERRITORIAL

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 354-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VI legislatura Any 2006 Núm. 49
 

Presidència
de l'Honorable Sr. Joan Boned i Roig

Sessió celebrada dia 22 de novembre del 2006 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 8530/06, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a mesures
d'actuació davant els possibles efectes del canvi climàtic a les Illes Balears. 950



950 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 49 / 22 de novembre del 2006 

 

EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió. En primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

Proposició no de llei RGE núm. 8530/06, presentada pel
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
mesures d'actuació davant els possibles efectes del canvi
climàtic a les Illes Balears.

Passam idò al primer punt i únic de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 8530/06,
presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a mesures d’actuació davant els possibles efectes del
canvi climàtic a les Illes Balears.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
aquesta proposició no de llei, en primer lloc, té una intenció
clarament positiva, com tenen la gran majoria de proposicions
no de llei, la intenció de cercar, no només la complicitat, sinó
sobretot, diria jo, la posada en marxa per part del Parlament de
dur endavant iniciatives respecte als efectes del canvi climàtic.

Jo crec que és important perquè aquest tema, no entraré ara
a fer gaire consideracions sobre el canvi climàtic en si, crec que
ja és prou conegut per part de tots els diputats i diputades,
darrerament sobretot hi ha gran quantitat d’informes i una gran
quantitat de situacions que contínuament ens fan veure que el
canvi climàtic no és una qüestió, ni molt manco, secundària,
sinó que s’està convertint en un tema clau i importantíssim a
nivell del debat internacional i també a nivell del debat que hi
hauria d’haver dins qualsevol fòrum sobretot polític i en aquest
cas dins qualsevol fòrum parlamentari. Per això, nosaltres
creim que el debat sobre el canvi climàtic s’ha de dur aquí, al
Parlament, s’ha de parlar sobre aquesta qüestió, s’ha de tenir
clar que s’han de començar a demanar accions concretes per
fer-hi front i per això duim aquesta proposició no de llei.

Una vegada dit això, també voldria fer una reflexió. El
canvi climàtic no és només una qüestió que ha de venir o que
ha d’arribar, sinó que els efectes del canvi climàtic ja són aquí.
En aquest moment ja tenim o ja patim d’alguna manera efectes
molt clars i molt concrets i en aquest sentit, per tant, ja no
només és haver de cercar mesures per intentar reduir les
emissions de CO2 i evitar que la tendència, que en els possibles
escenaris, a l’escenari anem a pitjor, sinó que intentem anar
cada vegada a un millor escenari i per tant, hem de fer
moltíssimes actuacions, sinó que, a més d’això, també ja hem
de començar a fer actuacions a partir per adonar-nos que els
efectes, com dic, ja són aquí. És un fet, una realitat, i jo crec
que avui dia ningú, ningú no pot dir que això no sigui cert. 

Vull recordar, per altra banda, que ahir mateix hi havia una
conferència dins unes jornades que s’estan fent, aquí a
Mallorca, concretament a Palma, sobre el canvi climàtic, i va
venir la directora de l’Oficina del Canvi Climàtic del Ministeri

de Medi Ambient i, clarament, el panorama que va donar,
l’anàlisi que va fer, molt rigorosa, és clarament en la línia que
és absolutament necessari fer actuacions, tant per actuar ja, és
a dir, que els efectes ja hi són i per tant, s’han de cercar
mesures, com també, actuacions de cara a minvar els possibles
escenaris ja que si no es fa res poden ser escenaris amb
conseqüències molt importants, però si es fan coses i es fan
actuacions, evidentment, es poden millorar i es poden minvar.

Per tant, i dit això, també voldria fer una altra reflexió, una
reflexió que pens que s’ha de fer sempre que es parla del tema
del canvi climàtic, jo apelAlaria a la responsabilitat de tots els
diputats i diputades, tenint en compte que representam la
societat, que tenim una responsabilitat envers allò que està
passant ara, però també en allò que passarà en el futur. Per tant,
crec que és necessari aquest compromís i aquesta
responsabilitat de cara a cercar mesures per intentar, com dic,
evitar o minvar el tema del canvi climàtic sobretot per a les
generacions que ens vénen darrera. Per això crec que la
responsabilitat a la qual m’agradaria apelAlar avui, m’agradaria
que hi fos.

Un cop dit això, entraré en allò que és la proposició no de
llei. Aquesta proposició no de llei sorgeix a causa d’aquesta
realitat que he dit, segons el darrer informe realitzat pel
Ministeri de Medi Ambient del Govern espanyol, concretament
Impactos en la costa española por el efecto del cambio
climático, clarament situa que els impactes, com dic, en aquests
moments ja es produeixen, el nivell de la mar a escala global ha
augmentat i augmenta cada any a un ritme de 2,5 milAlímetres
i concretament a la Mediterrània l’augment està previst en 20
centímetres fins el 2050.

Això pot suposar, de fet és un fet molt reiterat, no només
perquè ho digui aquest informe, sinó que és molt reiterat i si no,
consultin qualsevol dels molts informes que existeixen, que pot
suposar una pèrdua important sobretot de platges, de la zona
del litoral,  en aquest sentit, les zones que es veuran més
afectades -em vull remetre a més, com dic, fins i tot a les dades
que va donar ahir la directora del canvi climàtic- una de les
zones que patirà més els efectes del canvi climàtic, que els està
patint ja, és l’Estat espanyol, és Espanya, i concretament la
Mediterrània. Així, a part que hi hagi conseqüències de pèrdua
o d’augment del nivell de la mar i per tant, pèrdua de metres de
platja, que clarament tendrà un efecte sobre la indústria
econòmica més important d’aquestes illes que és el turisme i
que també tendrà altres tipus d’efectes, també s’està donant un
fet -que jo crec que fins i tot en aquest moment podem dir que
ja ens hi trobam- és l’augment de la temperatura i, per altra
banda, segons investigadors de la mateixa Universitat de les
Illes Balears, les temperatures han sofert un augment molt
important, en 100 anys les màximes han augmentat 6 graus i les
mínimes 7. 

A part de l’augment de la temperatura, allò que no s’havia
produït mai, si es fa una gràfica de 10.000 anys, s’està produint
des de la Revolució Industrial aquesta situació on les
projeccions o la situació mai no s’havia produït en la història
de la humanitat. Sobretot, a més, aquests darrers 15 anys, també
hi ha estudis que diuen clarament que és en quan s’han produït
les pujades de temperatura més elevades, i fent, com dic, un
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paralAlelisme amb aquests darrers 10.000 anys, mai no s’havien
concentrades en tan poc temps.

Per tant, ens trobam que amb el fet que el canvi climàtic té
uns efectes molt ràpids, és a dir, la rapidesa amb la qual es
produeixen els fets és molt grossa. A més, del tema de
l’augment del nivell de la mar, a més del tema de l’augment de
la temperatura també tendrà uns efectes molt importants en els
recursos hídrics, de fet també els mateixos investigadors de la
Universitat de les Illes Balears ja diuen que les pluges han
tengut una disminució de 100 milAlímetres en 100 anys. Per
tant, amb tota aquesta informació, ja no m’estendré perquè crec
que si algú té interès, evidentment, hi ha moltíssima
d’informació, ara darrerament també hi va haver la conferència
a Nairobi, que desgraciadament no va arribar a grans coses per
intentar dur endavant el Protocol de Kyoto, però tot i això, el
que està clar -com dic i torn repetir- és que el canvi climàtic és
aquí. 

Per això, nosaltres creim que amb aquesta proposició no de
llei, ja dic que amb la intenció d’involucrar també les
institucions públiques per debatre i intentar cercar mesures per
intentar mitigar-lo, nosaltres hem presentat en aquest cas tres
punts.

En primer lloc, plantejam que el Parlament insti el Govern
a presentar un pla d’actuació en un termini, nosaltres hem posat
de 6 mesos, podem negociar -supòs que no hi ha res a negociar
perquè supòs que el Partit Popular votarà en contra-, però a
nosaltres ens agradaria que es pogués fer un exercici de
responsabilitat i en aquest sentit s’intentàs un pla d’actuació en
un termini que si no és de 6 mesos fos més llarg, però de
mesures concretes per fer front als efectes del canvi climàtic al
territori i especialment a les Illes Balears. És a dir, totes
aquelles actuacions que ja s’haurien de dur a terme per fer front
als efectes, que ja es produeixen, del canvi climàtic a les
nostres illes.

En segon lloc, també plantejam que el Parlament insti el
Govern a introduir la consideració de canvi climàtic en tots els
àmbits de la normativa i de la planificació territorial. Aquesta
és una recomanació que ja fa aquest informe al qual m’he
referit, Impactos en la costa española por el efecto del cambio
climático, i també és una recomanació que fa el Ministeri de
Medi Ambient a totes les comunitats autònomes i també als
ajuntaments. És a dir, que a tots aquells plans, projectes que es
duguin a terme, que es prevegin, que s’hagin de fer ara,
s’introdueixi dins aquest projecte, una valoració de quin
impacte... o poden tenir de cara a produir, a incentivar més les
emissions de CO2 i per tant augmentar més el canvi climàtic, i
per altra banda, que tenguin en compte que el canvi climàtic ja
és aquí per la qual cosa s’ha de planificar tenint en compte
aquest efectes. Concretament la costa és un lloc absolutament
vulnerable, en aquest moment ja s’està parlant que fins i tot hi
ha zones on seria convenient que no hi hagués construccions
tenint en compte que potser que d’aquí a molt pocs anys hi hagi
un augment del nivell de la mar, com he dit, i hi pugui haver
inundacions o en pugui desaparèixer una part. Per això,
consideram que a tots aquells projectes, plans que ja s’estiguin
elaborant ara, s’hauria d’introduir aquesta consideració per
tenir en compte, com dic, quins efectes pot produir i quins
efectes s’han d’evitar en referència al canvi climàtic.

Consideram, a més, que si el Govern introduís aquesta
consideració a tots els àmbits de la normativa, també
evidentment ho haurien de fer els consells i els ajuntaments
perquè són els que en molts de casos fan una planificació
territorial, però com que entenem que es fa d’una manera
coordinada creim que a totes aquestes administracions s’hauria
d’incloure aquest aspecte.

I el tercer punt és instar també el Govern de les Illes Balears
a vetllar per l’estricte compliment de la normativa. A nosaltres
ens agradaria no haver de venir al Parlament a dir que es
compleixi la normativa, però convé perquè moltes vegades per
determinades raons a les quals no hi entraré, a vegades hi ha
hagut una certa vulneració de la Llei de costes, fins i tot, de la
mateixa Llei d’aigües, i aquestes, tant la Llei de costes com la
Llei d’aigües, lleis aprovades ja fa més de 10 anys, tenen una
normativa molt estricta referida precisament a construccions a
zones de litoral i a zones humides, per la qual cosa creim que
s’hauria, per evitar. com dic, efectes que vendran, no se sap
quan, pot ser més ràpidament o menys en funció no només de
determinats escenaris, sinó en funció també de la rapidesa, però
el cert és que ja hi són i no estaran molt a arribar, idò convé
tenir molta cura de la normativa estricta referida a totes les
actuacions al litoral, a zones humides, a temes de ports, a temes
de fer dics o qüestions d’aquestes que s’haurien de tenir en
compte pel risc que això pot dur i dels costos que pot suposar
ara fer una actuació que després en un termini curt de temps
pugui sofrir la seva desaparició, etc.

Per això, nosaltres, i acab, plantejam aquesta proposició no
de llei, amb aquests tres punts, entenent que no va més enllà
d’intentar que el canvi climàtic forma part dels plans
d’actuació, de la normativa actual, no només de cara al possible
escenari futur, sinó sobretot a allò que ja en aquest moment està
passant.

Acab dient que aquest informe que va fer la Universitat de
Cantàbria, concretament per al ministeri, no parla del que pot
passar, parla del que passa i en aquest sentit, dóna poques
possibilitats que llocs com Doñana, l’Albufera, el Delta de
l’Ebre i moltes zones humides també de la costa de les Balears
puguin tenir una desaparició amb un termini relativament curt
de temps. Per això, creim que és hora de no veure el canvi
climàtic com un tema secundari, sinó precisament d’introduir-lo
com un element important a l’hora de la normativa i a l’hora de
fer i de dur endavant polítiques. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Ara, en torn de fixació de posicions
i per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, pareix
que el món a la fi se n’ha adonat d’allò que els grups
ecologistes fa més de 20 anys advertien, del perill del canvi
climàtic i que l’augment de gasos a l’atmosfera produïen un
augment de les temperatures, pareix ser que -malgrat tots els
qualificatius d’alarmistes i de catastrofistes- realment tenien raó
quan advertien dels perills d’aquest augment de temperatures.
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No debades hi ha hagut moltes convencions internacionals
i moltes jornades, protocols i convencions per tractar aquest
tema, el darrer el de Nairobi i fins i tot algun destacat membre,
antic membre, del govern nord americà, el Sr. Al Gore, ha
promocionat una pelAlícula que, la veritat, pareix de ciència
ficció, però està basada en fets reals, les imatges són molts
reals, d’allò que està passant. També l’informe Stern que ara
circula, elaborat pel Regne Unit, ha posat molt a l’abast i ha
donat molta d’informació sobre el perill del canvi climàtic. Jo
crec que conscienciar la societat sobre aquests perills és
importantíssim, perquè no només els estats han de fer feina,
sinó que han de conscienciar la població perquè en realitat
moltes coses que es poden fer des de l’individu poden
contribuir que les emissions siguin menors i, per tant, menys
perjudicials. 

La proposició que ens presenta el Grup Esquerra Unida i
Els Verds du tres mesures molt concretes. Al primer punt fa
referència a un estudi realitzat pel Ministeri de Medi Ambient,
jo he mirat aquest estudi, supòs que es refereix al Pla nacional
d’adaptació al canvi climàtic, al qual hi ha un estudi molt
exhaustiu i després hi ha un programa de treball en què
s’implica a les comunitats autònomes a fer-hi feina. Jo crec que
la responsabilitat del Ministeri de Medi Ambient és important
ja que en aquest pla de treball es compromet a fer una sèrie
d’estudis i una sèrie de diagnòstics sobre escenaris climàtics
regionals, sobre els recursos hídrics, sobre la biodiversitat i
sobre les zones costeres. Evidentment, amb aquest programa de
treball hi ha d’haver la colAlaboració de les comunitats
autònomes, que no dubt que per part seva -inclòs el Govern
balear- es posaran a fer feina en coordinació amb el ministeri
i ja dóna unes pautes per fer un diagnòstic important sobre els
problemes que ja són aquí i que poden venir si no es posa remei
a aquesta situació. Per tant, creim que és un punt que no té
massa discussió ja que l’escenari que ens planteja aquest
document és bo, creim, per poder fer feina en aquest tema.

Respecte als altres dos punts, crec que per desgràcia ja
tenim bastants construccions que ja estan dins aquestes zones
de perill, per tant, allò que s’ha de fer és evitar que aquesta
pujada de temperatures continuï per evitar aquest augment del
nivell de la mar. Com s’ha de fer? Això és molt difícil. És molt
difícil perquè no depèn només de la voluntat d’una comunitat
autònoma, sinó que depèn d’uns compromisos de tots els països
del món. No obstant això, crec que des de l’individu i des de
les petites accions s’ha d’anar a evitar aquests efectes negatius
que pugui tenir en un futur aquest augment del nivell de la mar
que afectarà de manera irreversible la nostra costa. Estam en un
territori fràgil, unes illes són més vulnerables que altres llocs
com pugui ser un continent, per tant, les zones de vorera seran
les més afectades i creim que no està de més que tota la
normativa i la planificació territorial que es redacti i que es
dugui a terme a la nostra comunitat tengui en compte aquest
fenomen que pareix ser que és quasi, quasi irreversible. 

Respecte al tercer punt, vull dir que estam d’acord que s’ha
de vetllar per l’estricte compliment, hem de tenir en compte,
però, que tota la costa és competència del Ministeri de Medi
Ambient i que hauria d’existir la coordinació de la qual he
parlat al principi, ja que també a la nostra costa hi ha moltes
construccions que no s’haurien d’haver fetes i estan en situació
d’irregularitat o d’ilAlegalitat i que són competència exclusiva

del Ministeri de Medi Ambient. Esperam que hi hagi una
resposta positiva per part de tots i que entre tots puguem
contribuir de manera efectiva, encara que sigui discreta, a evitar
les conseqüències negatives del canvi climàtic el nostre grup
votarà a favor d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup també donarà
suport als tres punts d’aquesta proposició no de llei, sense
entrar massa en el fons de la qüestió de si uns temes, uns
determinats temes són competència d’una o d’una altra
administració. És possible, com apuntava la diputada que m’ha
precedit, que hi hagi alguns temes que no corresponguin al
Govern de les Illes Balears, en la seva implantació o en la seva
actuació, però en qualsevol cas, la filosofia que dóna peu a
aquesta proposició no de llei ens pareix encertada, perquè és
cert que el clima està canviant, a mi la paraula del canvi
climàtic em sona molt dràstica, és com una cosa que acaba,
com una cosa que ens cau a sobre, però és ver que el clima va
canviant, que les temperatures mitjanes canvien, que van
desapareixent determinades zones de la nostra terra, els
glacials, que determinades espècies animals que estaven
constretes en un determinat àmbit es van estenent a causa,
precisament, de l’augment de temperatures. 

Per tant, aquest és un fet que jo crec que és incontrastable
i el que proposa el Grup Esquerra Unida i Els Verds, idò, és
una conseqüència lògica d’aquest fet incontrastable, és a dir, si
això s’està produint, si això tendrà unes conseqüències, i no
només aquestes, sinó també conseqüències amb el règim
pluviomètric, amb les característiques que tendrà aquesta (...),
etc., és necessari que comencem a prendre mesures, o com a
mínim a estudiar quines mesures haurem de prendre quan
aquestes conseqüències comencin a tenir una eficiència o un
nivell considerables.

Això és, a més, congruent, aquestes mesures que proposa -i
fonamentalment els estudis que proposa- fer en aquesta
proposició no de llei, valgui la redundància, bé, el fet que el
Govern de les Illes Balears, la Conselleria de Medi Ambient,
hagi creat una oficina específica per a aquest tema i, per tant,
si hom llegeix les atribucions que la mateixa conselleria dóna
a aquesta oficina i llegint allò que ara estàvem debatent, els
pressuposts, aquesta proposició no de llei cau plenament dins
aquelles coses que aquesta oficina hauria de desenvolupar.

Per tant, jo esper i, a més, coherent amb altres actuacions
que ha tengut el Grup Parlamentari Popular, recordem que no
fa gaire ens varen dur aquí una proposició sobre el tema de la
prevenció dels tsunamis, realment no és un tsunami allò que ens
ve, però de mica en mica el cop pot ser molt més fort que el
tsunami, perquè els tsunamis passen i el canvi climàtic
difícilment passarà, sinó que s’anirà accentuant perquè
dissortadament aquells que contribuïm al canvi climàtic, per la
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nostra manera de viure, som encara una petita proporció de la
població que viu sobre la Terra i tots els altres tenen el dret a
viure exactament amb les mateixes condicions que vivim
nosaltres. Per tant, l’efecte hivernacle que podria fer el conjunt
d’habitants de la Terra si visqués com la mitjana dels
occidentals seria una cosa totalment insostenible i el canvi
climàtic sí que hauria arribat d’una manera brutal. 

Però com que això és possible i determinats països es
mostren reticents, aquests països emergents i que tenen
l’objectiu, el desig i la voluntat de millorar la qualitat de vida
dels seus ciutadans, idò no es volen constrènyer, firmar un
protocol, que podria limitar el seu creixement. Una altra cosa
seria la postura dels Estats Units, que és un altre tema
absolutament diferent, però el cas de la Índia és claríssim.

Per tant, nosaltres creim que a Dios rogando y con el mazo
dando i, per tant, donarem suport a aquesta proposició que,
com a mínim, ens permetria conèixer què ens passarà i on s’han
de prendre mesures per poder minimitzar els efectes d’aquest
progressiu increment de la temperatura i del nivell de la mar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
en reiterades ocasions al llarg d’aquesta legislatura s’ha incidit
des del Govern de les Illes Balears en la necessitat de dissenyar
una estratègia en relació amb l’anomenat canvi climàtic, a
partir d’un fet com és el creixement de la preocupació que ha
sorgit amb força a les Illes Balears en relació amb aquest
fenomen climàtic dins una societat cada vegada més
conscienciada en tot allò que afecta la salut mediambiental del
seu entorn.

És cert que el progressiu increment de la mitjana de la
temperatura del planeta a causa de l’excés d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle, l’anomenat canvi climàtic, ha acabat per
generar una certa alarma dins una comunitat com la nostra, una
comunitat que exigeix legítimament el dret a disposar d’una
informació rigorosa sobre aquests fenòmens i, especialment,
sobre les pautes d’actuació a l’hora de prevenir les seves causes
o de palAliar els seus efectes. 

En aquest sentit, dins aquest context d’interès general sobre
el canvi climàtic, el Govern de les Illes Balears manté una
estreta relació amb la comunitat científica i acadèmica per tal
d’actuar sobre evidències sòlides i arguments contrastats en lloc
d’incórrer a vegades en actituds precipitades o fins i tot
demagògiques que no ajuden a tenir la serenitat suficient o
necessària per afrontar un tema que sense cap dubte
determinarà en bona mesura el debat mediambiental dels
propers anys en aquest món globalitzat.

Convé recordar primerament que la situació de les Illes
Balears pel que fa a la seva part de responsabilitat en l’emissió

de gasos d’efecte hivernacle, s’ha d’incloure dins el context
global espanyol, ja que el Protocol de Kyoto, signat pel Govern
central, contempla com a interlocutors únicament els estats
nacionals, és a dir, que les actuacions que dugui a terme
l’executiu balear han de ser contemplades dins un àmbit estatal,
ja que el Govern central és qui en té la responsabilitat i ha
d’assumir la lluita contra el canvi climàtic com un objectiu
estratègic a mig termini. És important aquesta puntualització,
ja que situa el context de l’executiu autonòmic dins les seves
competències i responsabilitats.

El debat real del canvi climàtic és incompatible amb
asseveracions com les que justifica bona part dels arguments
d’aquesta proposició no de llei: proposta com la que fa
referència a la necessitat en base als documents publicats pel
Ministeri de Medi Ambient sobre efectes del canvi climàtic a
les coses espanyoles, de plantejar mesures concretes per fer
front als efectes que el canvi climàtic provocarà a les Illes
Balears. En els documents com els que maneja la Sra. Diputada
hi ha, és cert, projeccions molt generalitzades dels possibles
efectes que es podrien derivar d’aquest fenomen sobre les
costes illenques, però aquestes no s’arriben a definir amb el
grau de concreció necessari per poder prendre decisions amb
un mínim rigor científic. Per exemple, l’estudi al qual alAludeix
vostè, Sra. Diputada, en concret en el capítol referit a
“Impactos en la costa española por el efecto del cambio
climático”, aquest estudi afirma literalment: “Mientras que las
evidencias científicas que muestran que existe una tendencia
a la sobreelevación del nivel medio del mar parecen
convincentes, las estimaciones futuras del valor que va a tener
esa sobreelevación es a priori insuficiente si se desean utilizar
con el objetivo de fijar estrategias de actuación y
planificación”.

Precisament en la línia d’aquesta afirmació hem de recordar
que actualment ja existeix un pla nacional d’adaptació al canvi
climàtic promogut pel Govern central, i al qual el Govern de les
Illes Balears ha donat el seu suport. Aquest pla nacional té la
finalitat de continuar la investigació dins l’àmbit regional dels
efectes potencials d’aquest canvi climàtic per tal de reduir al
màxim les incerteses generades al voltant d’aquest fenomen i
poder prendre, en conseqüència, decisions al respecte. 

S’estan duent a terme dins l’àmbit de les Illes altres accions
per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, com per
exemple el Pla d’eficiència energètica, el Pla d’energies
renovables, arribada del gas, un foment del transport públic
amb l’increment de freqüència de línies ferroviàries, el metro,
construcció d’habitatges sostenibles, incorporació d’energies
renovables a residències i centres de dia, colAlegis, hospitals, un
conveni amb la UIB per tal de fer un seguiment del clima de les
Illes Balears, una campanya de conscienciació ciutadana, etc.,
etc.

En aquest escenari és important destacar l’aposta que ha fet
la Conselleria de Medi Ambient, una aposta per avançar cap a
una reducció substancial d’emissions de gasos contaminants,
especialment al voltant de l’eficiència energètica, en tres grans
àmbits: activitat turística, sector serveis i segment residencial.
En el primer cas el Govern ja ha establert fórmules de
cooperació amb el sector turístic illenc, mentre que en el cas
dels altres dos sectors se cercaran també mecanismes directes
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que permetin implicar els ciutadans en la tasca quotidiana de
reduir aquestes emissions.

En aquest context també té una especial dimensió la
Direcció General del Canvi Climàtic, creada, com bé s’ha dit
aquí, fa gairebé dos anys, i que té com a principal objectiu
gestionar els mecanismes d’anàlisi, estudi i elaboració de
propostes orientades a palAliar les conseqüències de l’anomenat
canvi climàtic dins la comunitat de les Illes Balears.

Bé, amb tots aquests antecedents que he anat destacant a
nosaltres ens sembla inapropiada la proposició no de llei
formulada, tot i que sí que és positiva, però nosaltres la votarem
en contra en base a les consideracions següents: exigeix una
actuació que ja està en marxa, una política activa en matèria de
canvi climàtic, que a més compta amb l’instrument operatiu
adequat per desenvolupar-la, com és l’Oficina del Canvi
Climàtic. Les mesures concretes que ha d’assumir el Govern de
les Illes Balears en aquest àmbit ja estan plenament operatives
en la seva major part, i per tant també entenem que no és
necessari incorporar mecanismes addicionals en aquest terreny.
Com també he dit abans, correspon al Govern central adoptar
les mesures de caràcter interterritorial que siguin necessàries
per assumir els compromisos adquirits o derivats del protocol
de Kioto, sempre amb el suport de totes les comunitats
autònomes, un suport que el Govern de les Illes Balears ha
expressat en reiterades ocasions a partir de criteris de
cooperació lleial amb l’executiu central.

Instar el Govern perquè vetlli pel compliment de lleis en
vigor és una reiteració perquè el Govern sempre ha vetllat per
aquest compliment, com no pot ser d’una altra manera en un
estat de dret. Intentar fer ordenació del territori de forma
encoberta apelAlant en aquesta ocasió a la lluita contra el canvi
climàtic és com una espècie d’obsessió que no podem
compartir, ni molt menys donar-hi suport, perquè evidencia una
manca de respecte a l’autonomia d’altres institucions, que en el
cas d’ordenació del territori és als consells insulars als quals
correspon l’ordenament jurídic en aquestes matèries.

Per tant, a la vista de tots aquests arguments que els hem
anat explicant, nosaltres rebutjarem la proposició no de llei
perquè, a més a més, creim que la feina que es fa des del
Govern balear és molt positiva, encara que vostè també cregui
que aquesta proposició -i nosaltres també ho creim- és positiva,
però tota aquesta feina ja s’està fent i per tant nosaltres la
rebutjarem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions, Sra. Rosselló? Té 5 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc prèviament voldria dir
que tenc dues grans decepcions. La primera és una decepció
reiterada al llarg de tota la legislatura, i és que el Partit Popular
tot el que vengui, o pràcticament el 99% de les propostes que
fa almanco el nostre grup, sempre són rebutjades de pla,

senzillament perquè ho plantejam nosaltres; crec que això és
una constatació que desgraciadament hem de dir que és així,
tenint en compte que aquesta és molt light, però bé... I la
segona decepció és que un tema tan important com és el tema
del canvi climàtic, amb les mesures que proposa aquesta
proposició no de llei, que són mesures absolutament,
absolutament..., i dic la paraula light perquè són..., és que són
assumibles totalment, pel PP i per qui sigui; entenem, o entenc
jo, a mi, a mi realment em produeix una profunda, profunda
decepció.

I li he dit, i apel a la responsabilitat que tenim
independentment, fins i tot, de les idees polítiques que puguem
defensar. Crec que en aquest moment el tema del canvi
climàtic, fa molts d’anys -ja ho ha dit la Sra. Vadell- que els
ecologistes ho deim, i se’ns diu catastrofistes i històries
d’aquestes rares, i jo crec que allò que som és realistes,
precisament aquestes qüestions s’haurien d’agafar molt més
seriosament.

Dites aquestes dues qüestions, que són decepcions, entraré,
si m’ho permet, molt breument, però sí que voldria fer una mica
d’aclariment d’un parell de coses. Voldria diferenciar, perquè
no sé si és que no ha quedat clar, què és prevenció i què és
adaptació. Les polítiques de prevenció per deixar de produir
emissions de CO2 és una cosa, prevenir per evitar que
augmentin més les emissions de CO2; però després hi ha una
altra cosa, que són les polítiques d’adaptació, adaptar-nos a un
fet que ja passa, que ja és aquí, no és només dir que hem
d’intentar reduir, sinó que ja passa. Aquesta proposició no de
llei és una proposició no de llei que va en línia de l’adaptació
a un fet que ja succeeix.

Dit això, per tant, a mi m’agradaria -i si m’ho permet ho
llegiré, perquè m’agradaria que aquest tema quedàs molt clar-,
l’informe al qual jo em referesc és un informe que no és
l’informe que diu la Sra. Vadell, perquè el que va fer el
Ministeri de Medi Ambient va ser un diagnòstic i va fer una
situació del canvi climàtic amb una sèrie de pautes; aquest
informe és un informe que va encomanar el Ministeri de Medi
Ambient a experts de la Universitat de Cantàbria, i
concretament m’agradaria llegir el següent: “El director de
l’informe i catedràtic d’oceanografia de costes Raúl Medina ho
té clar: ‘Jo no em compraria una casa a La Manga; és una mala
inversió perquè dubt que els meus fills la poguessin gaudir’.
Medina insisteix: ‘L’augment del nivell de la mar està en
marxa, ja puja 2,5 milAlímetres a l’any, i això no és una
predicció, sinó que és una medició’. Fa tres anys Medi Ambient
va encarregar a un grup de costes de l’Escola d’Enginyers de
Camins, perquè quedi clar -no són ecologistes, els enginyers de
camins-, enginyers de camins de Cantàbria que (...) a la costa
espanyola les previsions d’augment del nivell de la mar al món,
i el resultat ara conegut és preocupant”. I no llegiré més perquè
diu el que jo he dit.

Per tant és un fet, i a més diu: “Adaptar-se...”,  si em permet
-perdoni- diu: “Medina explica que, además, -ho llegiré en
castellà- la subida del mar, el aumento de la altura de las olas
o el cambio en la dirección del oleaje favorece la pérdida de
playa”. Ahir la directora de l’Oficina de Canvi Climàtic del
Ministeri de Medi Ambient deia que aquí, més que una pujada
de nivell de la mar hi haurà un canvi en la direcció de l’onatge
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que farà perdre platja. És un fet. I a més diu: “Adaptar-se
suposa reconduir l’urbanisme a la costa i no construir devora la
mar a zones que s’inundaran. Medi Ambient ha presentat
l’estudi a la Federació de Municipis i Províncies per
conscienciar els batles de les zones costaneres, i també treballa
amb Ports de l’Estat perquè l’anàlisi es tengui en compte a
l’hora de dissenyar les dàrsenes. L’informe recomana introduir
la consideració del canvi climàtic dins la planificació territorial
de la costa i revisar els plans urbanístics d’ordenació del
territori que afecten zones vulnerables, així com no construir
més a zones inundables”. 

Per tant, això, ho diu un informe del Ministeri de Medi
Ambient, comanat ja he dit a qui, i aquest pla d’adaptació, que
molt bé que estigui la comunitat autònoma de les Illes Balears
-que ja ho sé- involucrada en el Pla d’adaptació que planteja el
Ministeri de Medi Ambient, ha de començar a fer actuacions ja.

Fins i tot amb el canvi climàtic ens envien a Madrid, és que
ja és el súmmum! Tots som responsables del canvi climàtic,
tots, visquem a Madrid, visquem a Nairobi, visquem en el
Sàhara. Per tant a partir d’aquí jo no entenc aquesta profunda
idea de no voler acceptar absolutament res.

Entrant a allò que em diu la senyora del Partit Popular, i
també ràpidament, que a mi m’agradaria que quan parlam
parlem de les coses, miri, a vostès allò que els agrada és
enredar i investigar, “investigarem perquè encara no ho sabem
molt bé, què pot passar”. Jo el que li estic dient és el que passa
ara, és que és el que està passant ja. Per tant tenim una
responsabilitat. Miri, si la Conselleria de Medi Ambient ha fet
qualque cosa pel tema del canvi climàtic és perquè li vàrem
deixar la feina feta, la Conselleria de Medi Ambient d’abans,
que mai no ho he dit i aquí avui ho dic; és perquè hi havia un
pla de protecció del canvi climàtic de les Illes Balears que es va
presentar el juliol del 2003, i és a partir d’aquí que el Govern
ha començat a fer alguna cosa, i ens ha fet una oficina de Canvi
Climàtic, Sra. Vinent, una oficina de Canvi Climàtic que no fa
res, que l’únic que fa és quatre cosetes i ens diu que hem de
tancar les finestres quan anem amb el cotxe, però no fa
actuacions que realment intentin involucrar, i és així, no fa
actuacions que realment intentin involucrar tota l’administració
en aquest tema.

Nosaltres preteníem, amb aquesta proposició no de llei,
donar-los idees, dir-los “mirau, nosaltres, d’una manera
absolutament -essent una oposició i essent una persona
perversa, com em tenen vostès a mi, els donam una mica
d’idea...

(Remor de veus)

...-perdó- una mica d’idea perquè senzillament ho duguin a
terme”. Ah, idò ni això, i són coses que diu el ministeri, que
diuen els enginyers de camins...; no ho sé, és que són coses
molt assenyades, crec jo. Per tant ni això, tan sols.

Per tant jo crec que en aquest sentit convendria que
reflexionassin. Jo no faig demagògia, perquè no m’agrada gens,
sobre aquesta qüestió, sinó que reflexionin sobre un tema tan
important.

I vaig acabant perquè crec que li he de contestar, Sra.
Vinent, dues coses. Primera, miri, en el tema de costes el
Govern de les Illes Balears té molt a dir, eh?, molt a dir; i li puc
posar exemples: qui està en aquest moment..., en aquest
moment qui podria aturar Ses Fontanelles?, el Govern de les
Illes Balears. Ses Fontanelles és una zona humida; la Llei
d’aigües, per la Llei d’aigües, Sra. Vinent, aquesta zona humida
estaria protegida, per la Llei d’aigües, i no l’apliquen. S’Ullal
qui ho va decidir?, el consell insular amb el Pla territorial de
Mallorca, conjuntament UM i el Partit Popular, competències
que tenen des de la comunitat autònoma. Les zones humides en
aquest moment són considerades en molts de casos zones
urbanes... -vaig acabant, Sr. President- i, per tant...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Acab, i el darrer que li vull dir només és una cosa; miri,
sobretot Sra. Vinent, m’ha de deixar dir-li una cosa: jo parlava,
en aquesta proposició no de llei, d’adaptació, no parlava de
prevenció, però no em digui que en aquesta legislatura totes les
actuacions que han fet vostès han estat precisament
d’incrementar les emissions de CO2: autopistes, més
construcció, cable elèctric, etc., etc.; tots aquests projectes són
únicament i exclusiva, o tendran un impacte de més emissions
de CO2 que serà molt preocupant. Jo l’únic que li deman és un
exercici de responsabilitat i de reflexió, perquè el tema de canvi
climàtic no és una beneitura i ens n’hi va molt, molt, i per això
m’agradaria que aquestes coses s’agafassin una mica amb més
seriositat, amb més rigor, i no haguéssim de tenir sempre
aquesta decepció, que senzillament perquè ve de segons qui ja
per això hem de dir directament que no.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló.

Passarem ara a votació de la proposició no de llei RGE
núm. 8530/06.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 8; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 8530/06, relativa a mesures d’actuació davant els
possibles efectes del canvi climàtic a les Illes Balears.
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No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
Gràcies.
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