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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, abans de començar la sessió,
demanaria si es produeixen substitucions dels diferents grups.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Bon dia, Isabel Llinás substitueix Joan Flaquer.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

I Miquel Llauger substitueix Gabriel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna substitució més?

I.1) Pregunta RGE núm. 2019/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per a la sequera.

I.2) Pregunta RGE núm. 2020/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a extracció de coral vermell.

I.3) Pregunta RGE núm. 2021/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tarifes elèctriques especials agrícoles.

I.4) Pregunta RGE núm. 2320/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a preus de la llei.

Abans de començar, els inform que, mitjançant l’escrit RGE
núm. 2816/07, la consellera d’Agricultura i Pesca, Sra. Mercè
Amer, ens comunica que no pot comparèixer davant la
comissió degut a motius oficials. En conseqüència, les
preguntes previstes a l’ordre del dia d’avui, RGE núm. 2019,
2020, 2021 i 2320/07, queden ajornades per a una propera
sessió de la comissió.

Passam idò al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a la Proposició no de ...

EL SR. JUAN I CARDONA:

Jo demanaria la paraula per una qüestió d’ordre, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, nosaltres avui matí ens
hem assabentat d’aquesta circumstància que diu vostè de no
comparèixer la Sra. Consellera d’Agricultura. És costum i, a
més, és norma que quan el Govern té actes pactats anteriorment
o actes oficials importants no assisteixi; però jo vull fer constar
una sèrie de circumstàncies, miri, Sr. Conseller, l’escrit
anunciant que no compareixia s’ha presentat en el Parlament de

les Illes Balears el dia 25 d’octubre del 2007, és a dir, avui. La
raó per la qual la Sra. Consellera no assisteix és, efectivament,
perquè, segons diu l’escrit, no assistirà a la reunió de la
Comissió d’Economia, prevista per al proper dia 25 d’octubre,
donat que ha de participar, juntament amb el Secretari General
de Pesca Marítima, a la reunió i presentació a les nostres illes
de la campanya d’etiquetatge de productes de pesca promoguda
pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Aquest és
l’escrit que presenten des de la conselleria.

Miri, Sr. President, jo admet i estaria completament d’acord
que avui entrassin un escrit dient que no compareixia la
presidenta si hi hagués hagut un accident, hi hagués hagut
qualque cosa realment greu, que es necessités la presència de
la consellera i que hagués de deixar d’acudir al Parlament, jo
això ho compartesc, ho respect i ho admet. No admet, Sr.
President, que per una roda de premsa la Sra. Consellera, avui
mateix, ens digui que no ve. Això és, Sr. President, una falta de
respecte al Parlament, és una falta de respecte als diputats, més
als diputats que venen d’altres illes que no als que ja resideixen
aquí, però això si volen és anecdòtic, li puc afegir, però és així.

Al Parlament, Sr. President, no es ve quan a un li sobra el
temps, ni s’hi ve a passar l’estona, crec que no té cap
justificació aquest escrit, ni té cap justificació la falta
d’assistència de la consellera d’Agricultura i Pesca del Govern
de les Illes Balears. Li demanaria que d’ara en endavant o,
millor dit, que la Mesa d’aquesta comissió fes o presentàs una
queixa formal a la conselleria o al Govern, el que vostè
prefereixi, perquè un fet com aquest no es torni produir, perquè
això és inadmissible de tot punt.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Únicament dir que els motius
expressats són els que consten a l’escrit que s’ha presentat o
que du data de 24 d’octubre, que té un registre de data 25 i que
és la reunió i presentació a les nostres illes de la campanya
d’etiquetatge.

EL SR. JUAN I CARDONA:

... perquè podria ser que no tenguéssim el mateix escrit
vostè i jo i no voldria que hi hagués confusió. Efectivament, hi
ha un escrit presentat el dia 25 d’octubre, és a dir, avui, amb
registre 2816 d’enguany que és el que diu això. Però, Sr.
President, reclam la seva atenció perquè ve acompanyat de
l’escrit signat pel cap de gabinet de la Conselleria d’Agricultura
que diu el que jo he llegit, el que he dit abans, Sr. President,
referent a la reunió d’aquesta, de la presentació de la campanya
d’etiquetatge, ho he llegit de l’escrit del senyor cap del gabinet.

Reiter tot el que he dit i ho mantenc i li deman, Sr.
President, que faci tot el possible en defensa d’aquesta
comissió que això no torni passar.

EL SR. PRESIDENT:

Prenem bona nota, Sr. Diputat, crec que s’ha d’evitar la
suspensió de compareixences parlamentàries. De totes maneres
ho transmetrem oportunament.



ECONOMIA / Núm. 4 / 25 d'octubre del 2007 47

 

II. Proposició no de llei RGE núm. 2101/07, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a mesures de protecció per a les poblacions de
tonyina vermella.

Passam idò al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a la Proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari del BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
mesures de protecció per a les poblacions de tonyina vermella.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el seu portaveu per un
temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. El motiu d’aquesta proposició
no de llei, com el seu títol indica, és la protecció de les
poblacions de la tonyina vermella. La tonyina vermella és una
espècie de gran interès comercial i de gran interès alimentari
amb presència important a la mediterrània i que s’ha anat
pescant des de fa molts anys a la mediterrània, i els darrers anys
s’ha observat un descens dràstic de la grandària de les
poblacions, amb xifres que ronden descensos de les captures
entorn del 85%. És un tema, a més, que ens toca a les Balears,
perquè es pesquen aquestes tonyines en aigües properes a les
Illes Balears i, a més, les Illes Balears és un dels llocs on hi ha
hagut descensos importants de les captures, xifres aportades pel
Moviment Ecologista parlen de captures de 14.000 tones l’any
1995 que s’han quedat en 2.000 tones l’any 2006. O sigui que
en aquest termini de deu anys hi ha hagut un descens molt
dràstic de les captures i per tant de les poblacions.

Un altre indicador de la salut ecològica d’aquestes
poblacions és el descens de la grandària dels exemplars que se
solen pescar, els quals de cada vegada són més petits.

El motiu, no cal dir-ho que és la pràctica abusiva de la
pesca, la sobrepesca, la pesca pirata, la pesca, moltes vegades,
ilAlegal, sota banderes de conveniència, la utilització fins i tot
de mitjans com avionetes i radars per localitzar els bancs de
tonyines per facilitar la seva pesca, amb un sistema que,
lògicament, té un impacte brutal sobre les poblacions d’aquesta
espècie. I sobretot dues pràctiques, les quals van lligades una
amb l’altra, una és la pesca d’encerclament; la pesca
d’encerclament és utilitzar barques que arrosseguen una gran,
una immensa xarxa singular que arrossega tota quanta tonyina
passa i la du cap a, i aquest és el segon sistema que és causa
d’aquest descens de les poblacions, les granges d’engreix; les
granges d’engreix són instalAlacions on les tonyines, duites amb
qualsevol grandària, allà són engreixades de manera artificial
i molt ràpida perquè després surt això cap als mercants
internacionals.

Lògicament, són sistemes d’una gran rendibilitat, perquè, si
no, no s’explicaria el gran creixement que han tengut durant
aquests anys. De totes maneres, tant la utilització de la pesca
d’encerclament com de les granges d’engreix té un gran
impacte, impacte, en primer lloc i el més obvi sobre la
grandària de les poblacions de tonyina, però també un impacte
més general sobre el medi. No oblidem que en aquestes granges
d’engreix s’utilitzen altres espècies de peixos per a la seva

alimentació i per tant també aquestes poblacions de peixos més
petits que són utilitzats com a aliments de les tonyines a les
granges d’engreix, doncs pateixen descensos, descensos que
fins i tot tenen implicacions econòmiques perquè també són
espècies que s’utilitzen directament per a l’alimentació humana.

I també, finalment, impactes socioeconòmics, perquè a la
pesca tradicional, la pesca artesanal que s’havia practicat tota
la vida, per utilitzar aquesta expressió, amb el sistema de les
almadraves, surt molt perjudicada d’aquesta competència
abusiva i deslleial que fan aquests sistemes tan agressius i més
industrials, els quals són operats, sobretot, per embarcacions
internacionals i que surten cap al mercant mundial, japonès,
bàsicament, però cap al mercat internacional.

Davant tot això, nosaltres presentam una proposta que ens
agradaria que el Parlament de les Illes Balears, com a
representant d’unes illes que es veuen molt afectades per la
proximitat, per ser illes mediterrànies i per la proximitat de les
aigües on es produeixen aquestes pràctiques, que el Parlament
es pronunciàs a favor de la protecció de la tonyina vermella. I
aquesta proposició no de llei el que fa és incloure una sèrie de
mesures que nosaltres pensam que totes juntes, totes en
conjunt, constituirien una passa positiva per garantir aquesta
pervivència, aquesta població.

En primer lloc, la reducció del volum total de les captures
autoritzades. En aquest sentit, val a dir que el Parlament en
aquest cas a qui s’adreça és a l’Estat central i també a la Unió
Europea, perquè en aquestes qüestions de pesca les
competències en molt bona part són de la Unió Europea, i en
aquest cas en concret a la Comissió Internacional sobre la
Tonyina Atlàntica; aleshores demanam una reducció del volum.
Val a dir en aquest cas que, amb posterioritat al registre
d’aquesta proposta, hem conegut que la Unió Europea ja ha
acordat una suspensió temporal per poder reajustar els volums
autoritzats.

Una reducció de les quotes per països, lògicament, una
reducció del volum total ha d’anar acompanyada d’una
reducció de les quotes per països, la qual cosa no va en
detriment que després es puguin reajustar entre un país i l’altre
de manera que sigui equitativa, perquè nosaltres sabem que en
el cas dels pescadors espanyols hi ha hagut queixes que el
repartiment de quotes no era equitatiu, però, en termes
generals, hi ha d’haver una reducció de les quotes.

Que s’estableixin àrees d’especial protecció, aquesta
proposició no entra en quina, jo crec que en aquest Parlament
tendrem més ocasió de parlar d’aquest tema, però és evident
que en aquestes àrees de protecció especial seria lògic que
alguna de propera a les Illes Balears, com a zona especialment
afectada, n’hi hagués.

Una veda temporal, la qual és una mesura típica, se sol
presentar com a proposta per protegir poblacions, una veda
temporal en aquest cas per al període de reproduccions de maig
a juliol.

I que per part de la Unió Europea no hi hagués una política
d’ajudes a la pesca que utilitza aquestes tècniques tan
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agressives, com són la pesca d’encerclament i les granges
d’engreix.

I finalment que hi hagués una paralització de les granges
d’engreix. En aquest cas no ens afecta directament a les
Balears, perquè a les Balears no hi ha instalAlacions de granges
d’engreix, però sí que n’hi ha en el litoral mediterrani espanyol,
i sí que hi hagut en altre temps projectes. Nosaltres voldríem
que definitivament quedàs descartada la possibilitat que a les
Balears n’hi pogués haver i que en general a la mediterrània es
posàs fre a aquesta pràctica que és la causa principal d’aquest
descens tan dràstic de les poblacions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per fixar posicions té, en principi, la paraula el Grup Mixt,
intervé, un. D’acord, té vostè la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, president. Crec que la proposició no de llei que
presenta el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, l’he estat estudiant, l’he estat analitzant i crec que és una
proposta en positiu per a les Balears. Esper que allà on hagi
d’anar en facin cas, com bé ha dit el portaveu instam
institucions superiors a la comunitat autònoma, perquè facin
acomplir el que nosaltres ara mateix acordarem, esper que
acordem. I jo crec que Balears ho pateix perquè està dins la
mediterrània, altres llocs també, a l’Atlàntic també pateixen una
sobreexplotació i una sobrepesca d’aquesta espècie marina i
sobretot a llocs de Balears concretament que ho pateixen més
que a altres illes.

Jo faré referència sobretot a dos temes, el tema de la
disminució de les captures i disminució també d’altres espècies
associades, perquè no s’ha dit aquí, però, a part de tonyina,
amb les xarxes aquestes d’encerclament capturen altres
espècies també que es veuen afectades. De fet, ja ho contava el
portaveu que ha presentat la proposició, la Unió Europea ha
reduït el volum, fa poc, permès de pesca, però és que el 19 de
setembre d’enguany es va veure obligada a tancar la pesqueria
perquè ja s’havia esgotat la quota de pesca per a enguany. Les
nacions que tenen la quota de pesca majoritària són Itàlia,
Espanya i França, per tant el 19 de setembre, mesos abans que
es pogués seguir pescant, ja s’havia vist obligada la Unió
Europea a tancar, a prohibir la pesca perquè ja havia arribat a
la quota.

A què es deu això? Es deu, com bé també s’ha explicat, que
els sistemes de pesca són molt agressius, són tecnològicament
molt avançats respecte d’altres, emprem avionetes, la qual cosa
es va prohibir, i empren tecnologia que per a aquest tipus de
pesca els bancs de peixos, doncs són bancs grossos, es poden
utilitzar i donen resultats molt positius. En el 1995, com s’ha
apuntat, eren 14.000, però és que en el 2006 només se n’han
pescat 2.200. I per què dic aquestes xifres? Dic aquestes xifres
perquè un dels punts de la proposició fa referència a la
problemàtica que deriva del control d’aquesta pesca; la Unió
Europea esper que es posi a rectificar i a millorar aquest control
de la pesca perquè moltes vegades les captures excedeixen de

les permeses i només es comptabilitzen les que volen que es
comptabilitzin. Per tant, en aquest tema podem dir xifres, però
estic segur que les xifres evidentment són les que han de ser
però no són les reals.

Per tant, també la mitjana del pes de la tonyina que s’agafa
s’ha reduït en vint anys de 150 quilos a, perdó, de 500 quilos a
150 quilos. Què es vol dir amb això? Que estam afectant la
pròpia supervivència d’aquesta espècie, estam afectant els llocs
on crien, els llocs on fresen i els llocs on es reprodueixen, per
tant afectam el futur d’aquesta espècie de manera molt greu.
Això quant a les captures, quant a la disminució de la grandària
mitjana i a la sobreexplotació.

Però hi ha un altre perjudici, el qual també vull assenyalar
i el conec de primera mà, que és perjudici que fa tota aquesta
pesca, tot aquest sistema de pesca a les flotes locals, a les flotes
de pesca locals. El que m’ha precedit ha parlat de les granges
d’engreix, però és que aquesta pesca d’encerclament té un pas
intermedi que és que quan s’agafen les tonyines vives es passen
a unes gàbies flotants les quals són arrossegades per un
remolcador. Aquest remolcador arrossega aquestes gàbies on
es conserven, on perviu la tonyina viva, per dur-les a les
granges d’engreix, com ha dit molt el portaveu a la zona de
Llevant, on s’engreixen i llavors ja s’exporten. Aquestes
granges, perdó, aquestes gàbies que remolquen els remolcadors
van on hi ha els tonyinàires, els vaixells de pesca que pesquen
la tonyina amb les xarxes d’encerclament, i van on són aquestes
barques per on els pareix. A la flota, sobretot la flota de pesca
de baixura de Formentera, els greuges a nivell material i a
nivell de poder fer la feina dignament, dia a dia, han estat molt
importants.

Jo només vull llegir, el 21 de setembre d’enguany, el que
deia el patró major de la Confraria de Formentera respecte
d’aquest tipus de pesca, diu: “Las almadrabas están en los
museos etnológicos y lo único que les reporta la presencia de
la flota de cerco dedicada al atún rojo, sobre todo en
Formentera, son pérdidas materiales en sus artes de pesca
artesanales y la desaparición de especies asociadas a los
atunes, que ya no capturan.” Deia més coses, però fa
referència a la quantitat de xarxes que ells perden cada any per
aquest tipus de pesca.

El 2002, i això també m’agradaria afegir-ho, hi va haver un
pacte de cavallers entre aquesta flota dedicada a la pesca de la
tonyina, en què quan aquests remolcadors que arrosseguen les
gàbies entraven en una cota batimètrica menor de 200 metres
s’havia de comunicar a la confraria perquè els diguessin on hi
havia posats ormejos de la flota local de Formentera. Aquest
pacte de cavallers moltes vegades no es va mantenir i des que
es va conveniar amb una associació, que es diu Asetun, la qual
englobava un poc tot aquest tipus d’empresa dedicada a la
tonyina es respectava relativament, però ara, des que hi ha
diverses empreses i diverses multinacionals no es respecte en
absolut. Per tant, el greuge que hi ha any rera any a causa no
només de la pesca sinó de remolcadors que arrosseguen les
gàbies és molt important.

Per tant, beneficis per a Balears cap ni un i sobretot per a
Formentera encara molt menys. Per tant, des d’Agrupació
Independent de Formentera donarem suport a la proposició no
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de llei i ja, com bé ha dit el portaveu, li avanç ja que hi ha una
proposta conjunta en nom del Partit Popular i meva per tornar
a debatre aquest tema en seu parlamentària, i creim que
completarà de manera molt efectiva aquesta proposició no de
llei la qual votaré a favor, perquè definirà un poc més i acotarà
un poc més els termes amb els quals està redactada aquesta. Jo
esper que entre aquesta i la que es debatrà pròximament
puguem donar el missatge a qui pertoqui perquè prengui les
mesures que pertoquin.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Unió Mallorquina també votarà a favor
d’aquesta proposició no de llei. Coincidim amb la problemàtica
de la sobreexplotació de les tonyines vermelles. Sabem que hi
ha un excés de captures, que hi ha uns sistemes molt agressius
de pesca i que, lògicament, això ens afecta molt negativament.

En afecta molt negativament d’una manera doble: en primer
terme, ens afecta molt negativament perquè posa en risc la
viabilitat a llarg termini de la nostra pesca, d’aquesta forma de
vida i d’aquesta economia que està associada a la pesca. I en
segon lloc, ens afecta molt negativament perquè posa en risc la
protecció del medi ambient i la biodiversitat de les Illes
Balears.

Per tant, des d’aquests dos punts de vista, per assegurar
viabilitat a la pesca i per protegir la biodiversitat de les Illes
Balears, consideram que evident s’ha de donar suport a aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sr. President. Bé, com tampoc no pot ser d’una
altra manera, el Grup Socialista també donarà suport a aquesta
proposició, a més de per totes les raons que s’han exposat pels
diferents portaveus parlamentaris, també per una qüestió de
seny i de sentit comú, que tot allò que sigui des de les
instàncies públiques per regular i garantir el futur de les
diferents activitats econòmiques és important.

Jo voldria introduir una qüestió o un text de l’any 1833, on
William Lloyd, un matemàtic aficionat americà, a un article
sobre les pastures públiques a un poble imaginari, on els seus
pastors alimenten els animals en aquesta praderia pública.
Aleshores tots un arriba a la conclusió que augmentant la
guarda amb una ovella més podrà incrementar els seus

ingressos, però no cau que la resta de pastors també arriben a
aquesta mateixa conclusió; de manera que a la llarga l’augment
indiscriminat de l’explotació d’aquestes pastures fa que torni
erma i no doni herba bona, amb la qual cosa les ovelles s’han
d’acabar venent.

Ja més recentment, el biòleg nord-americà Gared Harding
qualifica aquest fenomen com la tragèdia de la pastura pública;
li serveix, per posar com a exemple, el que suposa l’increment
indiscriminat de captures a diferents casos, ell exposa el de les
balenes, però que és perfectament aplicable al de la tonyina.
Vull dir amb això que moltes vegades els interessos particulars,
privats, van per davant de la regulació pública i de l’interès
públic, i amb una població com la de la tonyina i una activitat
econòmica on la demanda està molt concentrada, bàsicament en
Japó, i la producció bàsicament en els països mediterranis, fa
que un excés d’oferta també hagi produït, no fa massa temps,
una caiguda de preus, i sobretot tot en detriment de, com s’ha
comentat per altres representants, de la pesca més artesanal i
més lligada al territori i més lligada a la població.

Per tant, la nostra posició és la de donar suport i que les
diferents instàncies prenguin les mesures corresponents.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el portaveu del
Grup Popular.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta serà una iniciativa
que podrà sortir aprovada per unanimitat d’aquesta comissió
perquè el Partit Popular també té decidit suportar aquest acord
que proposa el BLOC. Sí bé els arguments que s’han emprat
són perfectament assumibles per tots i per tant jo no els
reiteraré, i crec que està prou justificat, crec, així mateix
voldria comentar que faria falta, des del meu punt de vista, que,
a més, instàssim el Govern de les Illes Balears a defensar d’una
manera activa aquesta declaració en tant que el Govern de les
Illes Balears té la possibilitat de relacionar-se precisament amb
les institucions a les quals nosaltres ens dirigim, i dic nosaltres
perquè assumeix aquest acord, i per tant seria bo incloure, a no
ser que el proponent ho consideràs inadequat, incloure el
Govern de les Illes Balears perquè de qualque manera gestionàs
el compliment d’aquest acord davant l’Estat espanyol o la Unió
Europea o la Comissió Internacional de la Conservació de
Tonyina.

I he de dir també que està bé, els acords estan bé, jo
incidiria més en el control de captures i en fer respectar la
ilAlegalitat. Incidiria, també hi ha una qüestió que el portaveu
proponent comentava, que la situació actual es devia sobretot
a una situació de pesca abusiva i sobretot la ilAlegal; i jo entenc
que també la legal ha afectat d’una manera molt important la
pesquera. La pesca d’encerclament és legal i la pesca, a judici
d’aquest portaveu, la pesca d’encerclament és la causant
d’aquesta situació, almenys a la Mediterrània, i parlam d’una
pesca legal. Jo crec que els acords han d’anar per aquí, vull dir
que un dels temes més importants és aquest, és a dir, mentre a
les illes, perdó, en el mediterrani s’ha estat pescant amb
ormejos tradicionals, artesanals, no hi ha hagut aquest
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problema, és a partir que hi ha hagut nous sistemes de pesca
que han alterat d’una manera greu la pesquera de la tonyina.

I és més, podem veure anuncis, per exemple a revistes de
pesca especialitzada, de pesca esportiva especialitzada, en què
ja ofereixen serveis d’informació per accedir directament on hi
ha les pesqueres de tonyina; per exemple hi ha un retall d’una
revista especialitzada en què l’associació de pesca responsable
posa a disposició dels seus associats un sistema, que li diuen
tuna finder, el qual permet estalvis importants de combustible,
diuen, perquè permet al patró dirigir-se directament a les zones
on es donen les condicions mediambientals idònies per a les
tonyines. Clar, aquesta informació, això està molt bé, però qui
ens garanteix que qualsevol que fa servir aquest servei amolla
llavors la tonyina quan l’ha pescada? Aquestes facilitats, aquest
accés tant directe al banc de tonyina quan es mou és el que fa
que s’alteri d’una manera important la situació.

Per això, nosaltres defensam, insistim, defensam aquest
acord com a propi, ho dic amb un to de colAlaboració i no de
crítica, ho creiem una mica tímid, però ja va bé, li donarem
suport. I de fet, doncs, com deia el diputat del Grup Mixt, el Sr.
Mayans, tenim presentada una proposició no de llei que
incideix més en els aspectes que li coment i que crec que de
qualque manera vendrà a completar aquesta proposta que és
bona i que crec que s’ha de defensar.

Insisteix en això, seria bo implicar el Govern de les Illes
Balears en la defensa d’aquesta proposta, perquè és molt més
fàcil que cada dia, la consellera, que avui no ha vengut, vagi tal
vegada a BrusselAles, vagi a Madrid, que sembla que sí que li
agrada anar a aquests llocs, i defensi aquest plantejament.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el grup proposant.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, gràcies a tots
pel suport i gràcies pel consens, perquè estic convençut que una
proposta que surt amb el suport de tots i per tant amb consens
reforça la seva efectivitat, que aquí el que tots voldríem és que,
si en això tots hi estam d’acord, realment després tengués
efectivitat davant el Govern de l’Estat i davant la Unió
Europea, per tant com més units estiguem darrera aquesta
proposta millor.

Bé, al Grup Mixt, gràcies pel suport i esperam aquesta
iniciativa, la qual sembla que serà conjunta amb el Partit
Popular, l’esperam amb ganes en el sentit que la completi i que
la posició del Parlament darrera la protecció de la tonyina sigui
com més completa millor.

Al Partit d’Unió Mallorquina gràcies també pel suport.

Al Grup Socialista gràcies pel suport i gràcies per les cites
d’ecologisme històric, les quals sempre ens ajuden a aprendre
coses.

I respecte del Partit Popular, doncs nosaltres estam d’acord
que s’ha d’incidir en el control, també ho ha dit el portaveu del
Grup Mixt. És veritat que el problema és la pesca ilAlegal, però
també pràctiques que són legals, i jo crec que la proposició ho
diu, no diu el contrari, i realment les pràctiques legals, en
aquest cas d’encerclament i d’engreix, són part molt important
de la problemàtica.

I bé, estic content que per part del Partit Popular considerin
que una proposició nostra, la qual va en el sentit de protecció
ambiental la considerin tímida i en aquest sentit tot allò que
proposin per fer-la menys tímida i per millorar-la serà
benvingut.

Respecte del paper que ha de tenir el Govern balear,
nosaltres hi estam d’acord, el Govern balear, si el Parlament es
manifesta unànimement en aquest sentit, ha de tenir un paper de
recollir aquest afany i d’impulsar-ho i de dur-ho davant el
Govern de l’Estat i davant de la Unió Europea, com no podia
ser d’una altra manera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Si els pareix bé, passarem a la votació de la proposició no
de llei.

S’aprova per assentiment.

En conseqüència, queda aprovada la proposició i no havent-
hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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