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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanarem si es produeixen
substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Miquel Jerez substitueix Margalida
Cabrer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Josep Juan i Cardona.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Aina Crespí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

Passam al punt únic de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
Proposicions no de llei RGE núm. 6684/09, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a rebuig al tren-tram per dins
Manacor. Ha estat retirada la 6685/09, relativa a transport aeri.
I també tenim la RGE núm. 7110/09, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a creació d’un centre de
referència europeu per a la protecció de la milana.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6684/09, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig al tren-
tram per dins Manacor.

Passam, doncs, al debat de la primera proposició que és la
del rebuig al tren-tram per dins Manacor. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Morell, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Hem
presentat aquesta proposició no de llei relativa, en concret, al
sistema de tren-tram, que és el sistema que s’ha elegit, en el
projecte de prolongació del tren de Manacor fins a Artà, la
prolongació del tren que hauria d’anar de Palma fins al final
d’Artà, fins i tot, a Cala Rajada.

Aquest tipus de tren és un tipus diferent del que arriba de
Ciutat amb unes especificacions tècniques peculiars que
dificulten la seva compatibilitat amb el tren que arriba de Palma
i que convertiria el projecte no realment en una prolongació sinó
en la creació d’una línia nova no unida a la que arriba a
Manacor. La prolongació que pretén el Govern no serà
mitjançant continuïtat amb la línia de Manacor, és a dir, no

s’unirà amb el tren que arriba a Palma i obligarà als passatgers
a fer transbords i a l’allargament del temps del trasllat per als
que vulguin anar de Palma fins a Artà o fins a Cala Rajada, si es
fa el traçat complet. A més, el projecte no preveu l’arribada,
com dèiem, a Cala Rajada, tot i que sembla que es podria
estudiar, tal com s’havia anunciat i promès pel Govern del pacte
des d’un inici. 

El projecte bàsic que ha estat exposat no compleix el previst
en el Pla director sectorial de transports de les Illes Balears ja
que es tracta d’una línia que no connecta amb l’actual estació de
Manacor la qual cosa implica una línia discontinua venuda, pel
moment, com a provisional que és de fàcil predicció que es
converteixi en definitiva. Això creim que és molt important.

Aquesta circumstància suposa un incompliment del Pla
director sectorial de transports que contempla el corredor
Manacor-Cala Rajada com una prolongació de la línia de
ferrocarril Palma-Inca-Manacor, cosa que no compleix l’actual
projecte. A més, aquesta circumstància suposa que la previsió
de demanda que contempla el Pla de transports per justificar
l’elecció del projecte, davalli notablement i siguin inferior els
usuaris prevists en el pla que oscilAlen entre 450.000 i 700.000
viatgers a l’any, usuaris que encara davallaran més davant els
escassos nuclis de població a què donarà servei aquest projecte
bàsic.

Parlam d’un projecte que neix amb una vocació de servei de
transport públic de poca demanda i que no soluciona els
problemes de mobilitat dels residents a la comarca de Llevant.
A part d’això, el projecte mostra unes mancances i, fins i tot,
uns sorprenents incompliments de la llei a l’hora de la seva
elaboració. El projecte bàsic contempla una línia electrificada
amb un sistema de transport de tren-tram que és incompatible
amb la línia de Manacor encara que s’electrifiqui. Això ho
volem destacar perquè ens sembla molt important perquè
hipoteca el futur d’aquest transport públic. Per tant, s’hauria de
canviar el model amb un sistema compatible amb la línia de
Manacor i electrificar l’actual línia. Per això consideram que el
projecte hauria de contemplar a priori o simultàniament
l’electrificació de la línia de Manacor que garantís la
compatibilitat i evitàs el transbordament entre les dues línies.

Tampoc no contempla el projecte bàsic cap previsió de la
duplicació de la via entre l’estació de l’Enllaç i Manacor, cosa
que sí preveu el Pla de transports. La manca de duplicitat de via
en aquest tram suposa un condicionament en les freqüències a
projectar entre la Comarca de Llevant-Inca i Palma. Les
freqüències són bàsiques, si volem un transport públic eficient
i atractiu per als usuaris. En aquest cas no es potencia sinó tot el
contrari, es provoca que el projecte sigui encara més llarg i
dificultós. Uns dels fets més destacables per les seves
especificacions tècniques, com hem dit, és que el sistema és un
tren-tram incompatible amb la resta de línia fèrria, un tren més
lent que ocasionarà que el temps de recorregut sigui més llarg
en perjudici de la competitivitat del transport públic.
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Volem ressaltar que aquest sistema és incompatible, les
estacions estan a una alçada diferent com també està a una
alçada diferent la catenària. Així mateix aquest material és més
lent que unit que el traçat projectat té les pendents molt
pronunciades i els radis de curvatura molts reduïts suposarà que
el temps de recorregut es veurà afectat en perjudici de la
competitivitat del transport públic. El temps de recorregut no es
reflecteix en aquest projecte.

A més, en els trams urbans es preveu una velocitat de 30
quilòmetres hora. Aquests trams urbans suposen 7 quilòmetres
de recorregut, una quarta part del total del recorregut, la qual
cosa empitjorarà més el temps per arribar d’una banda a l’altra.
Per tant, es proposa també canviar el sistema de tren-tram, que
se cerqui una altra compatibilitat i que sigui més ràpid i eficient.
Hi ha un altre problema i és la manca de preparació de doble via
i també els problemes derivats de la via en placa. La via en
placa projectada transmet majors vibracions i més renou, només
en els trams urbans està prevista la instalAlació d’una manta
elàstica el que hauria de ser completament a tots els trams.

Per tant, vist que són els batles dels municipis de la comarca
els que han expressat la seva disconformitat que el tren no arribi
als nuclis turístics com Sa Coma, Cala Millor, Cala Bona,
Portocristo, Capdepera, Cala Rajada; vista la disconformitat de
l’Ajuntament de Manacor, expressat per l’acord de Ple en la
forma i en la redacció d’aquest projecte, que no se’ls ha tengut
en compte; vist que no sols no són escoltats sinó que a més la
negativa ha estat molt clara per part de la conselleria, encara que
hagin tengut les queixes, és la negativa que volen que el tren
passi pel Passeig de Les Palmeres i xapi el poble en dos,
precisament el que intentam, o alguns volem intentar arreglar a
Inca, ara ho provocam deliberadament a Manacor. I això és molt
incongruent. 

Vist també l’incompliment del Pla director sectorial, que és
norma d’obligat compliment, o es modifica el projecte o s’ha de
modificar la norma; vists tots aquests punts, nosaltres, el Grup
Parlamentari Popular proposa que el Parlament de les Illes
Balears constati el seu rebuig al projecte de tren-tram
incompatible amb la resta de la línia ocasionant un transport
públic lent i ineficaç per les seves especificacions tècniques i
que es procedeixi a la seva retirada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger i Rosselló.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Ens trobam amb una proposició no de
llei, per part del Partit Popular, que ja és una vegada més
reiterativa, l’altra vegada, a una comissió passada, ja els vàrem
recordar aquell mite de Sísif, aquell que sempre pujava una
pedra dalt de la muntanya i sempre havia de tornar a començar
perquè no hi arribava mai. Duen reiteradament, com si fos una
condemna, aquesta PNL que també vull recordar que ja va
perdre en el Consell de Mallorca, per tant, la ciutadania de
Mallorca, en aquest cas, ja s’hi va manifestar en contra i avui

s’hi manifestarà la de les Illes Balears representada en aquest
parlament.

Respecte d’aquest projecte de què parla la portaveu del
Partit Popular el primer que li he de recordar, perquè si ells
tenen molta paciència per dur aquesta PNL reiteradament
nosaltres també tendrem paciència per repetir els arguments, és
que l’opció de recuperar la línia antiga i que el tren anés pel
traçat que havia estat el traçat històric fins Artà, ve determinada,
en primer lloc per una petició dels batles, de tots els batles de la
comarca, i segona per aprofitar la línia ja existent la qual cosa
feia el projecte més fàcil d’executar i de dur a terme.

Aquest aprofitament d’aquesta línia feia que ens trobéssim
amb una línia que passa per moltes poblacions i que, per tant, es
va optar per aquesta fórmula del tren-tram que, com el seu nom
indica, és una modalitat que en els trajectes interurbans funciona
amb característiques de tren, pel que fa a la velocitat i a les
prestacions, però també té la capacitat de funcionar amb
característiques de tramvia pel que fa a la velocitat, però també
a la seguretat, a l’impacte sobre l’entramat urbà quan passa per
dins un nucli urbà. Aquest és el projecte que es va considerar
idoni, aquest és el projecte que defensa la conselleria i aquest és
el projecte que nosaltres, com a grup, totes les vegades que ha
vengut aquesta qüestió a aquest parlament i també al Consell de
Mallorca, hem defensat.

No val la pena que m’estengui massa en un tema ja tan
debatut. Només volia fer tres notes: primera, ens crida l’atenció
aquesta preocupació que té el Partit Popular pel temps que
suposarà aquesta línia per arribar a Artà o eventualment a Cala
Rajada i al mateix temps se’ns proposa que aquesta línia ha de
passar per Portocristo, per Cala Bona i per Cala Millor. Jo crec
que una persona de Manacor per arribar a Artà en tren ja
necessitarà més temps perquè passa per Son Carrió i Sant
Llorenç, necessitarà més temps del que necessitaria en cotxe, ja
això ho fa d’una competitivitat doncs que s’haurà de guanyar
que hi hagi usuaris, però si els duguéssim a fer una volta per
Portocristo, per Cala Bona i per Cala Millor naturalment ja no
sé qui s’apuntaria. Una altra cosa és que aquest tren doni servei
amb bussos o ramals també de tren-tram a aquestes poblacions
que això és un desenvolupament futur sense dubte possible i
desitjable.

Una altra qüestió que ens crida l’atenció és que se’ns digui
que això s’hauria d’haver fet simultàniament a dur-ho fins a
Cala Rajada, simultàniament electrificat i simultàniament a fer
la duplicació entre l’Enllaç i Manacor. O sigui, que per fer una
passa no podem fer una passa fins que les tenguem totes
aclarides de poder-les fer totes simultàniament. No hi ha cap
xarxa de transport ni cap xarxa d’infraestructures, en general,
que no s’hagi fet a mesura que les possibilitat pressupostàries,
administratives i diverses ho permetin. En aquest cas, allò
primer que es fa és arribar a Artà i la voluntat d’arribar a Cala
Rajada i de fer aquestes altres passes, a les quals feia referència
la portaveu del Partit Popular, són evidents.
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Aquesta preocupació perquè xapi el poble, el conseller aquí
m’ha parlat en diverses compareixences, a la conselleria no se
li hauria ni passat pel cap que un tren amb característiques de
tren convencional, igual que el que arriba des de Palma a
Manacor, passàs per mig del poble perquè això realment tendria
un impacte sobre la trama urbana i sobre la seguretat i això
realment significaria aquesta frase de “xapar el poble”. Amb
aquest tren, que com dic, en el pas pel tram urbà funciona com
un tramvia tendrem el mateix tipus de transport que tenen, per
dir una ciutat, a Santa Cruz de Tenerife, perquè hi vaig ser fa
poc, però també València, també Barcelona per a no parlar de
ciutats europees. Com ja vaig dir en una altra ocasió, fins i tot,
és una cosa que dóna aquesta imatge de modernitat ecològica
europea, per dir-ho així, que nosaltres defensam i que per a
Manacor és una opció de futur.

En qualsevol cas ens agradaria saber quina és l’alternativa
perquè entre els que s’hi oposen, i això també ha sortit en aquest
parlament, em sap greu ser reiteratiu, però és el Partit Popular
que sempre du aquest tema, entre els que s’hi oposen n’hi ha
que parlen de deixar només l’estació exterior, per dir-ho així, la
provisional, i fer un transbord, i això sí que convertiria el
trajecte entre Palma i Artà en una cursa d’obstacles i de
transbordaments. N’hi ha que parlen de soterrar i n’hi ha que
parlen d’anar per fora de Manacor, que també seria fer una altra
voltera. En cap cas percebem que se’ns presenti una alternativa
creïble. Si fos soterrar està clar que les protestes veïnals i de
comerciants també serien molt importants i nosaltres defensam
que el que planteja la Conselleria de Mobilitat és la solució més
idònia, més perfecta, des del punt de vista de l’eficiència, i,
sobretot, des del punt de vista de poder donar aquest desitjat
impuls al transport ferroviari i al transport públic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Francesc Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Contestant i prenent la posició del
nostre grup parlamentari sobre aquesta proposició no de llei,
vull insistir en el que ha comentat el portaveu del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, és que
incideixen en la reiterada presentació de proposicions no de llei
sobre la mateixa temàtica. És veritat que ho amaguen rere títols
com acords municipals, però per què?, per criticar el traçat del
tren fins Artà. Ho amaguen també rere un títol com passos a
nivell per a no només criticar el traçat del tren fins Artà sinó la
passada del tren per dins de Manacor. Ho amaguen també rere
títols com traçat del tren fins Artà per criticar el mateix.
Escoltin, no hem sentit, encara, cap, cap, cap idea constructiva
que pugui sumar en aquest projecte. Tot ha estat crítica i tot ha
estat que aquest projecte és un desastre per a la Comarca del
Llevant.

Des del nostre grup no podem assumir, de cap de les
maneres, que recaigui sobre la responsabilitat d’aquest govern
la no-electrificació d’una xarxa ferroviària de què vostès eren
responsables fa quatre anys. És a dir, la xarxa ferroviària actual,
amb la qual ens trobam, no està electrificada tal vegada perquè
el que ha previst aquest govern, i és aquesta la voluntat, és
ampliar aquesta xarxa ferroviària, però vostès varen tenir
l’oportunitat de governar aquí durant quatre anys i podrien
haver apostat per elements de modernització d’aquesta xarxa
ferroviària. No ho varen fer. Per tant, el que no pot fer aquest
govern és donar compliment a tot el que està marcat dins el Pla
director sectorial de transports, que, per cert, aquest govern
compleix a diferència, aquest govern compleix.

Quant a les dades que s’han posat damunt la taula,
evidentment, el transbordament que es pugui produir a la ciutat
de Manacor és momentani i provisional des del moment que
trobam que hi ha un traçat que arriba fins a Manacor amb una
tipologia, amb diesel, i l’altre traçat que parteix des de Manacor
fins a Artà electrificat. Quan la xarxa estigui electrificada no
tengui cap problema, ja ho veurà, com tota la xarxa quedarà
unida sobre aquesta electrificació i serà molt més fàcil i
generarà moltes més freqüències, però aquest transbordament
no es farà una vegada que sigui electrificada tota la línia.

Parlen que la velocitat urbana serà de menys de 30
quilòmetres dins el nucli urbà del tren-tram. No, no, el tren-tram
no és de menys de 30 quilòmetres és del voltant de 50
quilòmetres per hora dins nucli urbà, com qualsevol vehicle dins
el nucli urbà, el que dóna el reforçament d’entendre Manacor
com a una ciutat de la comarca del Llevant, capital de l’eix de
la mobilitat i això és importantíssim. A qui se li ocorreria dir, a
dia d’avui, que Sevilla, que Tenerife, que Bilbao, que Barcelona
tenen un tramvia que xapa en dos la ciutat. Mai. M’agradaria
saber quin plantejament, quina proposta fa el Partit Popular
quant a transport ferroviari sostenible, quant a transport
ferroviari públic. És a dir, tenc dubtes, no sé si plantejar-me si
la seva idea de transport sostenible és anar en somera. No ho sé.
Això sí, per una autopista ben grossa. Això sí.

Miri, tornant a la seriositat, nosaltres consideram que la
feina que desenvolupa aquest govern és una oportunitat, com ja
he dit, per a Manacor perquè és una aposta per afavorir la
mobilitat, perquè la voluntat d’aquest govern és ampliar la xarxa
ferroviària i arribar on hi ha un compromís d’arribar, que és a
Artà i a Cala Rajada, perquè entenem que centralitzant en el
nucli de Manacor les inversions quant a transport públic és
importantíssim per a aquesta comarca que a dia d’avui no té cap
tipus de transport públic eficient i adequat, i perquè entenem
que aquesta és la voluntat de Govern que va quedar marcada fa
dos anys i que estam quasi a l’equador de la legislatura i
veurem, quan acabi aquesta legislatura, com hi haurà un abans
i un després quant a les inversions en transport públic en aquesta
comunitat. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Per contradiccions té la paraula
la Sra. Morell.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que contínuament la
sorpresa a la qual podem arribar se supera. Estarem d’acord,
estic ben segura que estarem d’acord, que a priori el que tots
volem és un transport públic eficient. A priori tots parlam
exactament del mateix, deim exactament el mateix, deim que
volem un transport públic eficaç i que s’empri. La diferència,
evidentment, és com. Nosaltres advocam a favor d’un transport
públic que s’empri. Vostès volen fer quilòmetres de tren que no
s’empri? Volen fer quilòmetres de tren per penjar-se medalles
i que realment la gent no l’empri perquè estan creant un
transport públic que és lent, que la gent no el pot agafar, que no
és còmode, que no té freqüències, que per anar de Palma a Artà
tardi més d’una hora i mitja. Realment l’agafarà la gent? O
intentam arribar a un sector de població tan petit que no
evitarem que la gent continuï agafant el cotxe. La idea és
intentar que la gent no agafi el cotxe i perquè no agafi el cotxe
hem de fer un transport públic que sigui eficient.

Està molt bé fer quilòmetres o intentar fer quilòmetres, de
tramvia o de tren i que estiguin allà molt guapos i que després
no s’emprin, però això quina utilitat té? No en té cap ni una. La
veritat, no som tècnic, però alAlucín moltíssim que em digui que
el tren dins Manacor anirà a 50 quilòmetres per hora, vostè sap
què és això? Dins el meu poble hi passa un tramvia per mig del
poble i no pot anar a 50 quilòmetres per hora. Això és una
barbaritat! Clar que s’ha de baixar la velocitat quan passa per
dins el poble perquè un tren no té la mateixa facilitat per frenar
com té un cotxe i si no frena amb la mateixa rapidesa pot haver-
hi desgràcies. Evidentment ha d’anar més lent, però a 50
quilòmetres per hora no hi pot anar enmig d’un poble, seria
impossible.

Com deia, si l’objectiu és que el transport públic sigui
eficaç, nosaltres, amb aquestes proposicions, no volem enredar,
no volem fer-los perdre el temps, volem caure en la consciència
que per ventura necessitaríem un replantejament d’aquest
projecte perquè l’hauríem de fer més ràpid, l’hauríem de fer més
eficaç perquè la gent l’agafi. Si no arribam a més quantitat de
població, la gent no l’agafarà. I quines propostes hem presentat?
Hem presentat deu alAlegacions a la conselleria al projecte,
alAlegacions que no han estat contestades i que suposam que si
es contesten qualque dia, seran votades en contra. O sigui, que
presentar projectes, o presentar alternatives sí que ho hem fet,
hem presentat deu alAlegacions i a més, amb criteris tècnics, no
només polítics, amb criteris tècnics perquè tenguessin una base
i una fonamentació tècnica suficient. O sigui que no són ganes
de dir no perquè no, al contrari, són ganes de dir que no perquè
pensam que això és incorrecte, perquè volem potenciar que
aquest tren sigui més ràpid i còmode i, a més, tenim altres
alternatives. O sigui que alternatives n’hem presentat, són a la
conselleria i el conseller les té.

No podem permetre dividir la ciutat en dues, és que això no
és la península. Això és Mallorca i aquí els pobles estan fets
d’una altra manera i tots els que vivim a un poble sabem
perfectament què és això. Si intentam evitar els problemes que
hi ha hagut a Inca, dividint la ciutat en dues, el que no hem de
fer és tornar crear un altre problema a un altre poble. Seria
absurd, si sabem el greuge que s’ha fet a un poble, podem
aprendre de l’experiència i no tornar-ho fer a un altre.

I sobre l’acord municipal, evidentment que els acords
municipals s’han d’escoltar i evidentment tenir en contra la
corporació i el ple, no d’un, d’un grapat de municipis s’ha de
tenir en compte i sí que incompleix el Pla director sectorial de
transports, l’incompleix perquè diu que no pot ser d’aquesta
manera. Simplement dir que es mereix com a mínim un
replantejament i una reconsideració si volem que el transport
públic sigui eficaç, res més. No estam xerrant de filosofia, estam
xerrant d’un criteri tècnic, d’un tipus de tren que farà que aquest
trajecte sigui més llarg i nosaltres creim que això farà que la
gent no l’agafi. Per això pensàvem que s’hauria de fer un
replantejament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Morell. Passam a votar aquesta
proposició RGE núm. 6684/09.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7; en contra 9; i abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm. 6684, relativa a rebuig al tren-tram per dins
Manacor.

3) Proposició no de llei RGE núm. 7110/09, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'un
centre de referència europeu per a la protecció de la
milana.

Passam a l’última proposició no de llei, la RGE núm.
7110/09 presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació d’un centre de referència europeu per a la protecció de
la milana.

Per defensar aquesta proposició té la paraula la Sra. Soler i
Torres.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Passam a la darrera proposició no de
llei perquè l’anterior decau...
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EL SR. PRESIDENT:

No, hem dit que...

LA SRA. SOLER I TORRES:

Perdoni, però veig que els portaveus del Partit Socialista i
dels Verds ens demanen explicacions de per què estam debatent
la darrera, jo vull excusar la responsable d’aquesta proposició
no de llei, Mabel Cabrer, que per motius personals no pot ser
aquí. Per tant, decau en aquest període de sessions i
probablement ho durem en el pròxim període de sessions. Li ha
estat impossible ser en aquests moments aquí. Per tant, deman
disculpes en el seu nom, que per motius familiars i de
responsabilitat li ha estat impossible ser aquí.

La darrera. Tal com explica la proposició no de llei, jo crec
que queda redactada i explicada en els seus termes, simplement
demanam crear un centre de referència europeu per a la
protecció de la milana. Si bé la setmana passada vàrem tenir una
gran notícia quan va sortir a diferents mitjans de comunicació
que la milana començava lentament el seu camí per a la seva
recuperació a Mallorca, que gràcies als esforços que s’havien fet
des del GOB i des de la Conselleria de Medi Ambient des de
l’any 2000, juntament amb la Fundació GESA-ENDESA i
Natura Parc, per tant, en aquest moment podem parlar de la
recuperació de la milana. És a dir, de cada vegada tenim més
exemplars. Estam parlant que avui el cens conegut de la milana
és de 26, de les quals 12 acaben de reproduir-se amb èxit. Ara
bé, nosaltres dúiem al programa electoral que Balears, davant de
la seva espècia autòctona pogués crear un centre de referència
europeu, molts de països europeus ens demanen a nosaltres com
ho feim per recuperar aquesta espècie. 

Per tant, simplement demanam al Govern que pugui crear un
centre de referència europeu per a la protecció de la milana.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Soler. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Per part nostra en primer lloc
mostram la nostra satisfacció per aquestes dades que han sortit
fa poc, ens agrada que la portaveu del Partit Popular s’hagi fet
ressò d’unes dades que vénen d’un comunicat del moviment
ecologista, en el qual parla que efectivament, amb una població
que a Mallorca en el moment més crític havien quedat 10
parelles, ara estam prop de les 30 parelles. Per tant, sent encara
una situació molt precària per a l’espècie, ja permet tenir una
mica d’esperança en el futur.

En qualsevol cas aquest comunicat i aquesta informació
expliquen quines són les causes d’aquest èxit, per dir-ho així, i
aquest èxit és perquè s’han adreçat els factors condicionants de
què les poblacions s’haguessin reduït. I els grans factors són:
primer el verí, sobretot el verí. La utilització de verins a la part
forana que és el causant de més del 50% de la mort de milanes
que hi ha hagut. I d’altra banda l’electrocució. Davant d’aquest

fet, han actuat les administracions -ja s’ha explicat-, el GOB té
un programa, en el qual hi ha colAlaborat la Conselleria de Medi
Ambient en distintes etapes, la Conselleria de Medi Ambient és
evident. També la participació de GESA-ENDESA ha estat
molt important i el moviment ecologista ho ha estat lloant.

Pel que fa al Centre Natura Parc, en colAlaboració amb el
Consorci per a la fauna silvestre de les Illes Balears, té un centre
de recuperació d’espècies, que fa una molt bona feina, així ho
entenem nosaltres, i amb la qual la Conselleria de Medi
Ambient ja hi està fent feina en aquest moment. Nosaltres
pensam que el que s’ha de fer sobre la conservació d’aquesta
espècie, és continuar adreçant les causes. En la qüestió del verí
s’ha avançat molt, però encara hi ha molt de camí per fer,
encara s’amolla massa verí, amb les conseqüències que això té,
no només sobre la milana, sinó també sobre altres espècies,
sobretot ornitològiques. També en la qüestió de l’electrocució
s’ha millorat més, però s’ha de continuar fent-hi feina.

Respecte d’un centre de referència, tal com explica el
preàmbul de la proposició no de llei. Sembla que es té en ment
que es faci juntament amb Natura Parc. Nosaltres el que
defensam és que ja hi ha colAlaboració amb Natura Parc, ja hi ha
actuació conjunta respecte de distintes espècies, incloent-hi la
milana. Per tant, nosaltres no som favorables que hi hagi un
pronunciament del Parlament, específicament sobre un centre de
referència, com si la cria en captivitat i aquestes activitats fossin
la gran solució al tema de la milana. La cria de la milana i
aquest centre de referència podrien ser una cosa positiva, una
vegada les poblacions hagin arribat a un estadi més important,
en qualsevol cas els objectius han d’estar en el control del verí,
en el control de l’electrocució i també en al continuïtat de la
colAlaboració Natura Parc, però no veim que en aquest moment
l’actuació hagi de passar per la creació d’un centre de
referència, tal i com es proposa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Antoni Garcías.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament per anunciar el vot
contrari a aquesta proposició no de llei. No repetiré els
arguments que el company del BLOC per Mallorca i PSM-
Verds ha dit. I sí comentar que és vigent el Pla de recuperació
del milà, concretament publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears número 65 de l’any 2008, on es preveuen les actuacions
per recuperar l’espècie a les Illes Balears. Aquest pla va ser
redactat l’abril del 2007, encara eren vostès en el Govern, i
tramitat davant el Consell assessor de fauna i flora durant la
legislatura anterior. Tot i que l’aprovació formal es fes dins
aquesta legislatura.
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Els resultats són prou positius, com ja s’ha comentat i la
població té uns nivells semblants als que hi havia l’any 90.
Evidentment el propi pla inclou els criteris en relació amb la
cria en captivitat. A més, el COFIB i la Fundació Natura Parc
han subscrit un acord específic a proposta de la fundació en
relació amb aquest projecte, que estableix el marc en el qual la
fundació rebrà el suport que necessita per tirar endavant el
projecte de recuperació de la milana.

Per tant, creim com ja s’ha comentat, que no és necessari
aquest centre específic de referència europeu.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Garcías. Per contradiccions té la paraula la Sra.
Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. No podia ser d’altra manera que els
portaveus dels diferents partits que donen suport al Govern
duguessin a terme una política de continuar el que s’ha fet fins
ara i a la vegada conformista. Si nosaltres seguíssim en el
Govern, seríem capaços de crear aquest centre de referència
europeu, perquè també és una manera de donar conèixer les
nostres illes, evidentment. Aquests que no volen que facem
carreteres, ni autopistes i que venguin pocs turistes, etc., i que
donem qualitat, és una manera de donar un turisme de qualitat,
tenint un centre d’interpretació de la milana, ja que és una
espècie autòctona d’aquestes illes i que, a més, ho podríem
donar a conèixer a la resta d’Europa.

Per tant, decebuts, no deixa de ser més que una política, com
he dit abans, conformista, de dir no per sistema a tot el que
vengui del Partit Popular, almanco mantenen el Pla de
recuperació de milanes que havia aprovat en el seu moment el
Partit Popular. Tanta sort que això no ho han tornat enrera.

Per tant, moltes gràcies. I bon estiu a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Soler. 

Passam a votar aquesta Proposició no de llei RGE núm.
7110.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7; en contra 8 i abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda doncs rebutjada aquesta proposició. 

Abans d’acabar, he de dir-los que ha tengut entrada un
document en el qual una delegació de membres del Senat de
Berlín, amb representants d’organismes no governamentals, que
formen part de la Comissió d’experts de transports, volen
entrevistar-se amb membres d’aquesta comissió. Per tant, si a
vostès els sembla, és dia 3 de juliol abans de les 11 del matí. I
el tema seria: influència de la crisi econòmica immobiliària
sobre la promoció del transport públic. Aquest president
lamentablement no hi podrà ser, i demanarem si vostès volen
presentar des de cada grup alguna proposta, dia 3 de juliol aquí
hi haurà aquests senyors, disposats a parlar amb els diputats
d’aquesta cambra que siguin aquí.

Res més, bones vacances. Tancam la sessió. Gràcies.
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