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EL SR. PRESIDENT:

...i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?
No hi ha substitucions.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix
en les preguntes RGE núm. 3035, 3036, 3037 i 3411/2006.
Assisteix l’Hble. Consellera de Salut i Consum, Sra. Aina
Castillo i Ferrer, acompanyada del Sr. Antoni Pallicer, director
general de Salut Pública i del Sr. Joan Morey, cap del
departament de Seguretat Alimentària i Sanitat Ambiental.

1) Pregunta RGE núm. 3035/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a resposta a solAlicituds de documentació.

Per formular la pregunta RGE núm. 3035, relativa a
resposta a solAlicituds de documentació té la paraula l’Hble. Sr.
Andreu Crespí per un temps de 10 minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta primera pregunta es
motiva amb el fet que aquest diputat, el grup parlamentari del
qual forma part, va solAlicitar una documentació al mateix
temps que la demanava a la Conselleria de Medi Ambient en
relació als continguts de contaminants, o de substàncies no
desitjades, o no controlades, al mateix temps ho va demanar a
la Conselleria de Salut per tenir un coneixement de la
influència que podia tenir una damunt una altra. 

És a dir, quines aigües tretes dels aqüífers se duien en aquell
moment en el consum humà i no vàrem tenir resposta de la
Conselleria de Salut, al mateix temps que sí la vàrem tenir de
la Conselleria de Medi Ambient. Ens va estranyar això i passat
un temps vàrem decidir fer aquesta pregunta per aclarir quines
eren les causes que havien motivat el fet de què no se’ns donés
aquesta documentació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Consellera per un
temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, tal com li vaig comentar
personalment no era cap tipus de voluntat de poca
transparència, sinó que senzillament de la conselleria no
havíem rebut la contestació de la Direcció General de Salut
Pública, després de demanar el motiu, la raó era perquè el dia
de la formulació de la pregunta només teníem 4 anàlisis. 

Per tant, el que jo li puc dir, demanant-li disculpes per
endavant en el cas què no s’hagi pogut contestar abans,
actualment ja se li ha remès la contestació d’aquestes preguntes
i té tots els anàlisis fets durant l’any 2005, la qual cosa suposen
molts més anàlisis dels que hagués rebut si haguessin contestat
en temps. Dit això, també dir-li que li he duit còpia de la
contesta per si, malgrat el temps que ha passat no tengui la
contestació i avui mateix la pugui tenir.

També dir-li com a justificació de per què no se li havia
contestat encara, que la Conselleria de Salut només en aquesta
legislatura duim contestades més de 2.000 iniciatives
parlamentàries, perquè vegin l’envergadura de la feina que
s’està fent des dels serveis administratius. Dir-li que a la
passada legislatura varen ser 400 durant tota la legislatura. Per
tant, si en algun moment ens hem retardat en contestar qualque
pregunta està motivat senzillament per qüestions
administratives. Jo crec que en aquest cas avui rep molta més
informació que hagués rebut en el moment de la pregunta.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies...

EL SR. PRESIDENT:

Si me permet, li donaré la paraula. Té la paraula Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies President. Era per estalviar-nos temps, però
comprenc que s’ha de seguir la normativa que això ens controla
una mica als diputats. Bé jo accept les explicacions que ha
donat la consellera, jo comprenc que moltes vegades contestar
preguntes fetes pels grups parlamentaris, o recopilar una
determinada informació és complicat i dur molta feina, jo
també he estat a l’altra banda de la taula i he hagut de contestar
moltes preguntes fetes per diputats del Partit Popular i qualque
vegada duien una gran feina i havies d’ocupar funcionaris
durant un cert temps a fer-ho.

No obstant, jo entenc que hem de posar cura en el fet de
respondre perquè, tot i que jo accept clarament que ha estat un
problema purament administratiu, moltes vegades se’ns indueix
a pensar que hi pugui haver altres intencions i com que això jo
pens que moltes vegades no és cert. Jo demanaria al Govern
que en el meu cas i a tots els altres que s’accelerés perquè
obtenir aquesta informació no és, com ja li vaig explicar al
conseller de Medi Ambient quan vàrem comentar a una
interpelAlació damunt el tema de les aigües superficials en
aquesta comunitat, no és problema d’imputar a ningú
responsabilitat més enllà de les que pugui tenir, sinó que entre
tots se puguin cercar solucions per evitar aquelles coses que,
com diu vostè habitualment a les seves intervencions, estan fent
feina perquè els ciutadans d’aquesta comunitat tenguin una
millor qualitat de vida i una millor salut. El fet de què les
aigües que consumim siguin adequades i siguin correctes jo
crec que hi contribueix. Una dieta pobra en sal a una comunitat
allà on la hipertensió és quasi endèmica jo crec que és bo.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula la consellera
per un temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Bé, no és per estendre-me molt
damunt aquesta pregunta, en qualsevol cas jo crec que ja està
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solucionat. Realment el que li puc dir són dues coses, a més ara
hi ha dues preguntes que ens faran entrar dins dues substàncies
determinades: els clorurs i els nitrats. Però per tranquilAlitzar-lo,
en els anàlisis que avui li don còpia i que a més rebrà per via
oficial, no hi ha res que no hagués passat històricament a la
nostra comunitat autònoma i que a més, lògicament hi ha un
control pertinent per part del servei de la Direcció General de
Salut Pública. 

I dos, si qüestionam la voluntat de donar informació
d’aquesta conselleria, Sr. Crespí, només li he de recordar allò
que ja li he dit. És a dir, en aquest moment ja duim més de
2.000 iniciatives, no és voluntat de no contestar, és
senzillament i vostè ho sap perquè vostè ho ha patit, és una
qüestió purament de temps material, la impossibilitat de què els
serveis administratius puguin assumir segons quins volums de
feina. També recordar-li, perquè jo també he estat a l’altre
costat, he estat a l’oposició, la passada legislatura estava a
l’altre costat, que al final de la legislatura vaig aconseguir tenir
respostes de la Conselleria de Salut en moltíssimes qüestions.
Jo li puc assegurar que aquesta Conselleria de Salut, en aquesta
legislatura, no negarà cap informació. Una altra cosa és que
materialment sigui impossible contestar l’endemà de la
pregunta.

En qualsevol cas jo crec que si, com avui, li don més
informació fins i tot de la que ha demanat i va en la línia d’allò
que vostè demana, ha de quedar aquí el tema i ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

2) Pregunta RGE núm. 3036/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
sobre nivells de clorurs.

3) Pregunta RGE núm. 3037/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
sobre nivells de nitrats.

Per formular la pregunta RGE núm. 3036, relativa a nivells
de clorurs. Té la paraula el Sr. Andreu Crespí per un temps
màxim de 10 minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Si li pareix bé Sr. President i Sra. Consellera,
agruparíem aquestes dues preguntes i no només les agruparíem,
perquè veig que agafa la carpeta, no pretenc que me llegeixi
tots i cada un dels anàlisis que jo ja llegiré tranquilAlament a ca
meva, perquè tampoc tendré temps de prendre els milAligrams
per litre que hi ha a cada un dels anàlisis dels pobles de
Mallorca. No, jo voldria fer les dues preguntes en conjunt, és
a dir nitrits he vist que n’hi ha pocs en els aqüífers, per tant, el
més lògic és que n’hi hagi manco a les aigües que podem
consumir, però nitrats a determinades zones n’hi ha en
quantitats bastant industrials. Clorurs també, això és una cosa
tradicional i habitual en aquesta illa, en determinades zones
dels aqüífers d’aquestes illes.

Però jo el que voldria és que me fes una certa reflexió
qualitativa del conjunt de les aigües potables que consumeixen
els nostres ciutadans, si des de la conselleria se veu amb
preocupació, o no, el contingut que puguin tenir d’aquests dos
productes químics. És a dir, tan de clorurs pel que pugui
afectar..., ja ho comentàvem abans, a la gent que necessita
dietes pobres en sal i no té motiu per consumir aigües
envasades que representen un cost addicional ja bastant
significatiu, un ha de poder consumir l’aigua que el municipi li
facilita a través de les xarxes d’aigua potable. Jo som un
defensor de les aigües clorades dels municipis perquè crec que
garanteixen, haurien de garantir com a mínim, un nivell sanitari
important, més que determinades aigües envasades i que un
desconeix els seus itineraris fins que han arribat al consumidor.
Prova d’això és que hi hagut alguna vegada contaminació per
bacteris a aigües envasades.

Jo el que li demanaria és un comentari en relació al nivell
de qualitat d’aquestes aigües potables.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, jo crec que una valoració
més exhaustiva no me correspon a mi, que som el nivell polític,
sinó als tècnics de la Direcció General de Salut pública. Però
en qualsevol cas intentaré traslladar-li la informació que ells
m’han passat i sobretot en tot allò que fa referència a nitrats i
clorurs que era la pregunta concreta.

Com a context general dir-li que efectivament, les aigües de
la nostra comunitat autònoma, no només a Mallorca, també a
les altres illes, hi ha determinats municipis que en algun
moment han tengut uns nivells de clorurs i nitrats per damunt
dels que inicialment són els aconsellables. Recordem que hi ha
la legislació vigent, la més recent és un real decret de febrer del
2003, en el cas dels nitrats seria una quantitat recomanable que
no superi els 50 milAligrams per litre, en aquest seria aigua que
en principi no seria apta per al consum. I en el cas dels clorurs,
en principi la quantitat recomanada és que no superi els 250
milAligrams per litre, però no obstant se considera apta per al
consum si no supera els 800 milAligrams per litre.

El que fa la Conselleria de Salut i això sí que ho vull deixar
ben clar, la competència de la Conselleria de Salut és controlar
que els gestors d’aigua estan fent anàlisis periòdics per
controlar la salubritat de l’aigua i al mateix temps fer anàlisis
per comprovar també aquesta situació i complementar
l’actuació dels gestors d’aigua. Això ho ve fent la Direcció
General de Salut Pública des de fa molts d’anys, consten de fet
dades d’aquestes 2 substàncies i d’altres des de l’any 88,
sistematitzades perquè abans lògicament se feien, però tenim
constància des de l’any 88 i sí li puc dir que hi ha municipis, ho
podem mirar un per un si vol, o li ho puc traslladar
posteriorment, allà on els nivells de nitrats i de clorurs són
superiors als que haurien de ser. Però això no passa ara, això fa
molts d’anys que passa. 
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Què hem fet nosaltres des de la Conselleria de Salut,
almanco des de què jo tenc la responsabilitat com a consellera
de Salut d’aquesta àrea. Ha estat ni més ni manco allò que entra
dins les nostres competències com a Direcció General de Salut
pública, en aquells municipis allà on se superaven unes
quantitats desitjables, se comunicava a l’ajuntament o al gestor
de l’aigua que existien aquests anàlisis, que existien aquestes
quantitats que en principi s’havien de comprovar, que no
estaven permeses i que havien de prendre les mesures
oportunes. I a un cas determinat, si no se feia res, s’havia
d’informar a la població d’un seguit de consells, com per
exemple en el cas de superar-se els nitrats, que els lactants,
dones embarassades, o determinades persones amb alguna
malaltia, era desitjable que no beguessin aquesta aigua.
Lògicament, la meva responsabilitat era posar en coneixement
això als gestors de l’aigua i als ajuntaments, que han de fer i
han de prendre aquestes mesures. 

Però també li he de dir que no només la responsabilitat com
a Govern se centra a la Conselleria de Salut, això és un
problema molt difícil de solucionar si no sumam esforços. La
Conselleria de Salut que és, com li dic, la que vigila, la que
controla un poc i està damunt la salubritat de l’aigua, però és la
Conselleria de Medi Ambient la que al final pot prendre les
mesures més apropiades per poder solucionar un problema
històric a la nostra comunitat, la Conselleria d’Agricultura, com
per exemple el cas de la formació als agricultors per emprar
determinats productes o no emprar determinats productes. I
lògicament els ajuntaments de tots els municipis, que són els
que vertaderament tenen la responsabilitat final. Això és el que
hem fet, li puc dir que no me consta, tot i que és una situació
històrica, que a la Conselleria de Salut s’haguessin enviat
aquestes notificacions de manera sistemàtica, de la Direcció
General de Salut pública. 

No obstant, fa dos o tres anys, hem començat a enviar
aquesta notificacions i des de la Conselleria de Medi Ambient,
així per damunt, m’ha d’entendre quan no li puc explicar a fons
la qüestió, crec que el conseller li ho va explicar a la
interpelAlació, s’estan fent un seguit d’actuacions per tal de
poder crear un eix, a les dessaladores, me puc equivocar, però
en principi d’Andratx, d’Alcúdia i Palma, amb l’aigua que
vendrà de Sa Costera, de tal manera que se pugui crear una
xarxa d’aigua que pugui nodrir a tots els pobles a l’illa de
Mallorca.

Per tant i per resumir, jo crec que és una situació històrica
a la nostra comunitat. Per a la seva tranquilAlitat i per a la
tranquilAlitat de tots els ciutadans, dir-li que no ens consta cap
cas de malalties associades al consum de nitrats i clorurs, que
venguin precisament associades a aquest consum d’aigua a cap
dels hospitals, perquè personalment m’he encarregat de
comprovar que no hi hagués hagut cap cas i no ens consta que
hi hagués cap cas en aquest sentit. Per tant, si és una situació
històrica i no hi ha hagut cap cas en aquests moments, jo crec
que almanco és una situació de tranquilAlitat, tot i que hem de
fer feina. I aquest Govern està posant les bases per donar una
solució a un problema que ve de molt enrera.

I en principi aquesta és la situació, si vol que entrem en els
municipis, hi podem entrar, però varia. Vostè no me demana un
any concret, jo li puc donar les xifres des del 88, també li ho

passaré, fins i tot les del 99 que són les més recents que he
pogut agafar, hi podem entrar i canvia cada any, en funció del
municipi de les mesures que s’han pogut prendre.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula per un temps
de 5 minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Jo crec que entrar en detall en un debat així no té
molt de sentit, jo esper la informació que vostè diu que me
transmetrà per escrit. Per tant, posteriorment a un anàlisi
d’aquesta informació, en tot cas tendríem una altra trobada en
forma de pregunta o en forma de compareixença, ja ho veurem.

Jo coincidesc amb vostè que aquest és un tema transversal,
com altres temes que afecten el Govern. És a dir, des de la
Conselleria de Medi Ambient i des de la responsabilitat que té
de gestió de l’aigua, a través dels organismes corresponents, la
Conselleria d’Agricultura no només és una feina d’educació als
pagesos per a la utilització d’aquestes aigües, sinó també una
política de control d’utilització de les aigües depurades, tot i
que és una activitat important en aquesta comunitat, perquè
estalviar aigua s’ha de tenir en compte que ja no és una aigua
normal, sinó que és una aigua que ja està reutilitzada i per tant,
els components que té, degut a l’evaporació, etcètera, han
augmentat notablement la concentració, a més d’altres
productes que se puguin haver introduït en el seu procés
d’utilització inicial.

Per tant, seria important possiblement preveure alguns
mecanismes de relació més formal dels que puguin existir fins
ara a l’hora d’analitzar un problema que en aquesta illa sempre
tendrem i és un consum d’aigua superior a la que aporta la
naturalesa, tot i que la completem amb dessaladores, convé
tenir un control dels aqüífers.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula?

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Senzillament per dir que no sé si
m’he explicat bé, jo crec que precisament és ara quan estam
fent feina, vull dir que ha estat una situació històrica, com vostè
mateix ha reconegut i que fins ara s’havia tolerat com una cosa
que havia passat sempre i com que no hi havia hagut cap
problema de salut important, no s’hi havia prestat atenció i
tampoc s’havia fet res. I al contrari Sr. Crespí, jo crec que
precisament ara és quan s’està fent alguna cosa. 

És a dir, nosaltres de Salut no ens hem resignat a dir que
això passava des de sempre i com que no hi ha cap problema de
salut no farem res, sinó tot el contrari. Hem començat a avisar,
això no provoca pocs problemes, perquè en molts de pobles
s’ha generat alarma i ho hem vist moltes vegades als diaris que
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si un poble o a un altre no se podia beure aigua i això genera
una alarmat perquè al final són qüestions molt tècniques, molt
específiques, que són molt difícils d’explicar i de fer entendre,
que tal vegada no hi ha cap problema greu per a la salut. I no
obstant hem fet això, hem fet aquesta comunicació de manera
sistemàtica que no s’havia fet fins ara. I per altra banda també
ens hem coordinat amb Agricultura i especialment amb Medi
Ambient, que és la que està posant els mitjans de veres, que ha
tengut també reunions, perquè així me consta en distints
ajuntaments, per veure de quina manera se podia solucionar una
cosa que hi era des de sempre. Enlloc de dir, ha passat sempre
i no passa res, no, a veure que podem afegir.

Jo crec que especialment és aquest Govern el que ho ha fet,
el que ha agafat el bou per les banyes i ha dit, vegem que ho
podem millorar. I estic convençuda que ara només és un
projecte, aquesta xarxa que li deia de dessaladores que du
endavant Medi Ambient, que interconnectarà tota l’illa de
Mallorca amb l’aigua de Sa Costera, però estic convençuda de
què quan estigui fet, ens servirà per millorar moltíssim la
qualitat de les aigües i també podrem donar més confiança als
ciutadans.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

4) Pregunta RGE núm. 3411/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebrot de la plaga de processionària.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 3411...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, jo no pretenc que la següent pregunta la me
contesti la consellera de Salut, la pot contestar, però...

EL SR. PRESIDENT:

Bé, la consellera de Salut ha vengut....

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

...anava dirigida al conseller de Medi Ambient...

EL SR. PRESIDENT:

...som perfectament conscient de què va dirigida al
conseller de Medi Ambient. Però també estam segurs que la
consellera de Salut està perfectament facultada també per
contestar el contingut d’aquesta pregunta. Per tant, pot formular
la pregunta.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Vostè mateix.

EL SR. PRESIDENT:

Pot formular la pregunta.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Bé, jo no sé si la Conselleria de Salut té res a veure
amb l’eliminació i el control de les plagues de processionària.
Però en qualsevol cas, el conseller de Medi Ambient i no vostè,
va manifestar no fa gaire temps que se podia considerar..., fa
bastant de temps, a l’hivern passat, pràcticament eradicada,
almanco a l’illa de Mallorca la plaga de processionària. No
obstant, la sorpresa ha estat que qualsevol que passegi pels
nostres pinars ha vist un increment notable, més del que hi
havia hagut els darrers anys de les conegudes borses que
formen aquestes erugues. 

Voldríem saber des de la conselleria quina explicació poden
donar, perquè jo entenc que si el conseller se va atrevir a fer
aquestes declaracions devia tenir alguns elements que li
permetien fer-les, no va ser una fanfarronada. I bé, poden haver
estat qüestions de tipus climàtic, etcètera, que fessin que la
conselleria baixés una mica la guàrdia i per tant, s’ha produït un
rebrot. Aquesta és l’explicació que nosaltres preteníem del
conseller de Medi Ambient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula la Sra.
Consellera de Salut per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. Jo estic convençuda que el
conseller de Medi Ambient contestaria molt millor que jo
aquesta pregunta. Però en qualsevol cas el conseller no era avui
aquí i me va demanar, ja que podia estar relacionada amb la
salut i per allò que jo pens que ha estat un agraïment cap a ell,
ha tengut la confiança de què també sabria contestar aquesta
pregunta de processionària, atès que també he sabut contestar
la de clorurs i nitrats. 

Per tant, si me permet Sr. Crespí, el que sí li puc dir és que
el conseller de Medi Ambient me trasllada que el missatge que
s’ha volgut donar des de la Conselleria de Medi Ambient, a
més aquí tenc totes les dades necessàries per poder contestar-li,
és que aquesta plaga de processionària no és que estigués
eradicada, sinó que estava controlada. El que me transmeten
des de la conselleria és que és pràcticament impossible
considerar-la eradicada, però sí que se poden fer moltes
actuacions per tal de poder controlar una plaga de
processionària.

La situació que teníem l’any 2003, per fer-li un estat de la
situació, és cert que hi ha hagut un rebrot l’any 2006, però hem
de saber exactament en què consisteix. La situació de l’any
2003 és que teníem en aquells llocs allà on hi havia uns nivells
severs, vostè sap que hi ha distints nivells, de 0 al 5, però els
severs són els 3, 4 i 5. Dins les zones d’aquest nivell hi havia
un 60% de superfície, unes 44.915 afectades per
processionària. L’any 2004 va baixar a un 30%, amb 22.278.
L’any 2005 aquesta situació era que la superfície..., la veritat és
que va ser un molt bon any, perquè la superfície era de 1.537,
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amb un 2% de superfície afectada. I l’any 2006, efectivament
hi ha hagut un rebrot de fins a 20.867, que és un 28%. És cert
que hi ha un rebrot, el que passa és que les zones d’afectació
greu, de nivell 3, 4 i 5 són molt menors a les que hi havia l’any
2003. Per tant, efectivament hi ha hagut aquest rebrot.

També dir-li que me comuniquen des de la Conselleria de
Medi Ambient que per fer front a aquest rebrot s’ha publicat ja
en el BOIB un concurs per a l’adquisició d’un producte per
fumigar per import de quasi 400.000 euros i que la campanya
es durà a terme entre els mesos de setembre i octubre perquè és
quan el procés biològic permet que se faci una actuació eficaç.
També m’han dit que li recordi que l’anterior Conselleria de
Medi Ambient no fumigava les zones afectades i per tant, tot i
que és veritat que hi ha hagut aquesta repunta, que no és ni molt
manco la situació que teníem l’any 2003, quan vàrem arribar al
Govern, s’han pres les mesures que en principi han de ser
adequades per poder intentar controlar aquesta plaga.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de contrarèplica té
la paraula el Sr. Crespí per un temps de 5 minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

En relació a la fumigació jo li diria que..., entenc que me
sent cohibit en aquest debat Sra. Consellera, perquè
evidentment no hem parlat de la salut de les processionàries, ni
de la salut dels nins perquè els piquen la processionària.

Sobre la fumigació hi ha opinions, hi ha altres maneres de
tractar i la conselleria els ha tractat. Des del tractament
individualitzat de borsa a borsa, que és una cosa que ja fa molts
d’anys que fan els pagesos d’aquesta illa, fins a les trampes
sexuals, etcètera. Hi ha moltes maneres de tractar la
processionària. És veritat que avui en dia cada vegada els
insecticides se fan més selectius, però no hem d’oblidar que un
insecticida és un tòxic que afecta no només a una espècia, sinó
que afecta a moltes. Per tant, nosaltres tampoc consideram que
la fumigació de manera massiva pugui ser utilitzada d’una
manera constant i arbitrària. Pot ser inevitable en un tractament
de xoc, però crec que per mantenir un estat d’infecció
suportable és millor recórrer a altres sistemes de control.

Si hi ha hagut un rebrot, m’agradaria saber si des de la
conselleria poden haver detectat el per què s’ha produït, si han
estat qüestions climàtiques, etcètera. A mi m’agradaria veure si
posteriorment a això se segueix mantenint un sistema de control
que és costós, laboriós, la instalAlació de trampes, etcètera,
perquè no se torni desbaratar això, perquè moltes vegades ja
que ho tenim una mica controlat, no caldrà reposar tantes
trampes i després passen aquestes coses que passen. És a dir,
no s’ha de baixar la guàrdia de manera excessiva davant una
espècie que, com s’ha comprovat, no ara sinó moltes vegades,
té una capacitat de recuperació bastant notable si les condicions
ambientals ho permeten. Per tant, no sé si aquestes explicacions
el conseller els hi ha pogut donar perquè és molt difícil
preparar també les rèpliques perquè el que pot preguntar un
diputat és absolutament incontrolable, però a nosaltres ens
queda un poc aquesta preocupació, si ha estat una falta de

mantenir els sistemes de control al dia, si han estat unes
condicions mediambientals molt favorables o què ha estat.

En qualsevol cas jo crec que la solució de la fumigació
només és utilitzable perquè els efectes colAlaterals són, i empr
el terme bèlAlic amb totes les seves conseqüències, els efectes
colAlaterals en el medi ambient són importants, només es poden
utilitzar en condicions extremes, els altres han demostrat al
llarg del temps que han aconseguit reduir i varen aconseguir
reduir també, vostè ha donat les xifres de l’any 2003, etcètera.
Feia anys que s’estaven implantant tots els temes de trampes
sexuals, havíem aconseguit reduir-ho bastant, per tant, abans de
la fumigació, crec que s’han d’utilitzar els altres recursos,
encara que el seu efecte sigui a més llarg termini. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de contrarèplica contesta la Sra.
Consellera per un temps de 5 minuts. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Sí, gràcies, Sr. President. No s’ha de sentir cohibit, Sr.
Crespí, jo intentaré contestar-li fins on sàpiga  a totes les
qüestions que vostè a plantejat, jo estic convençuda que si des
de la Conselleria de Medi Ambient s’ha fet un concurs per tal
de poder adquirir productes per fumigar i s’ha optat per la
fumigació deu ser perquè és una de les opcions més vàlides per
tal de poder, si no radicar, com deia abans, que era impossible
radicar controlar la plaga de processionària, però no només
això, també li he de dir que des de la conselleria em
traslladaven que tenen un pla d’acció dissenyat 2006-2007 per
tal de poder completar aquesta mesura que jo crec que alguna
va en la línia que vostè plantejava, per una banda hi hauria la
prospecció de  presència plaga, és a dir un mapa anual dels
distints nivells que hi ha a distintes zones, la selecció de les
àrees prioritàries pel seu tractament, el que tenen nivell 3 ,4 i 5
i també les zones sensibles per ús públic amb un tractament
entre 10.000 i 20.000 hectàrees. Després hi ha les que vostè
assenyalava, de la posada de trampes sistemàtica de
reproductors mitjançant feromona sexual, amb la previsió de
40.000 punts de posada de trampes, potenciació de poblacions
de predadors que en la colAlocació de capses niu d’aus
insectívores i refugis per a murciélagos, em sap greu perquè
està en castellà i l’he d’anar traduint, però bé, en qualsevol cas,
supòs que quedarà en el Diari de Sessions i després podrem
reflexionar una mica més.  

Per una altra banda també hauria plantejat des de la
Conselleria de Medi Ambient la destrucció de les bosses
mitjançant  tala i cartutxos, 120.000 cartutxos, una campanya
de sensibilització i, sens dubte, al que feia referència també per
una altra qüestió en l’anterior pregunta, la colAlaboració
institucional. Per tant, jo crec que en qualsevol cas, bé hi ha
hagut aquest repunt, les causes, sí, m’han explicat, i ho tenc
aquí hi ha distintes causes de perquè hi hagut aquest rebrot de
processionària, però no hem de perdre de vista el que és
realment important, en aquest moment hem pogut controlar
molt bé aquesta plaga de processionària, li donava les xifres, hi
ha hagut un rebrot en aquest 2006, però no arriba a les
quantitats que hi havia en el 2003, que per cert m’he equivocat



perquè només li he donat la informació de Mallorca i afegiré,
perquè quedi en el Diari de Sessions, la informació relativa a
l’illa de Menorca que és l’altra illa que també està afectada per
processionària i que si en el 2003 hi havia un 89% de superfície
afectada. en el 2004 un 1% , en el 2005 un 2%, en el 2006 hem
arribat a un 25%. Com veu, a Menorca és més evident que no
arribam a les puntes del 2003, però, com li deia, en qualsevol
cas, jo crec que l’important és que està controlat i que davant
aquest rebrot del 2006 ja estan previstes les mesures que supòs
que els tècnics de la Conselleria de Medi Ambient han
considerat més adients per tal de fer front a aquesta plaga.

Evidentment, jo crec que la processionària tots la coneixem,
és una cosa contra la qual tots hem de lluitar i tant de bo la
poguéssim eradicar però l’important és que estam encaminats
per tal de poder lluitar contra ella, per controlar aquests rebrots
i que s’han posat els mitjans adequats. Si la fumigació és la més
adequada o no, jo crec que és una decisió fins i tot que no crec
que sigui del conseller sinó que, en tot cas, serà dels equips
tècnics que li hagin pogut recomanar quina és la millor mesura
però, si s’ha pres, és perquè deu ser en aquest moment la més
eficaç o quan sigui el moment de fer-la serà la més eficaç però,
en qualsevol cas, Sr. Crespí, vostè ho ha dit i jo ho sol repetir,
des del Govern, sigui Medi Ambient sigui Salut, sigui qualsevol
altre departament feim feina per millorar el benestar dels
ciutadans i poder donar-los major qualitat de vida i sense cap
dubte aquestes mesures és el que cerquen.

EL SR PRESIDENT

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre
del dia d’avui, i no havent-hi més assumptes a tractar, només
agrair la presència de la consellera i dels alts càrrecs que
l’acompanyen.

S’aixeca la sessió.
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