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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si hi ha substitucions. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta. Miquel Àngel Jerez substitueix Sandra
Morell.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Marián Suárez substitueix Josep Melià.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Josep Lluís Carretero.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Ernest Ribalaiga.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I. Compareixença RGE núm. 4077/10, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia, per tal d'informar sobre
l'incendi que es va declarar a Cala Benirràs a Eivissa, el
passat mes d'agost.

Passam, a continuació, al primer punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a la Compareixença RGE núm.4077/10, de la
consellera d’Innovació, Interior i Justícia, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, per tal d’informar sobre l’incendi
que es va declarar a Cala Benirràs a Eivissa, el passat mes
d’agost. 

Assisteix l’Hble. Sra. Pilar Costa i Serra, consellera
d’Innovació, Interior i Justícia, acompanyada pel Sr. Jaume
Coll, director general d’Emergències, pel Sr. Sebastià
Amengual, director general d’Interior, i pel Sr. Joan Marí, cap
de Gabinet. Té la paraula la Sra. Pilar Costa i Serra per fer
l’exposició oral sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. La solAlicitud d’aquesta compareixença a petició
pròpia, que va tenir entrada a aquest parlament el passat 3 de
setembre, ve motivada perquè és la primera vegada que a l’illa
d’Eivissa en concret i a la nostra comunitat autònoma en general
s’ha afrontat una situació que va obligar a la declaració del
nivell 2 del Pla especial d’emergències front incendis forestals
de les Illes Balears, més conegut com INFOBAL. A més ho ha
fet amb eficiència seguint fil per randa les disposicions d’aquest
pla especial i aplicant les directrius que l’experiència del
personal tècnic dictaren en cada moment.

En primer lloc, vull aclarir que aquesta consellera en el
moment de declarar-se l’incendi es trobava viatjant cap a Estats
Units sense possibilitat de tornar de manera immediata -parlam
d’un viatge de més de vuit hores, aproximadament. Tal i com
contempla el Pla INFOBAL vaig delegar en la Direcció General
d’Emergències la direcció del Pla i vaig estar constantment en
contacte telefònic amb l’operatiu per conèixer les decisions que
es prenien. La Direcció General d’Emergències també va
comptar amb el seus tècnics in situ, com no podia ser d’una
altra manera, per dirigir l’operatiu tant els d’Eivissa com els que
es varen desplaçar des de Mallorca.

Una vegada aclarit aquest punt voldria començar remarcant
que l’incendi declarat el passat dia 22 d’agost a Cala Benirràs
ha demostrat la gran capacitat de reacció, resposta i coordinació
dels diferents serveis d’emergències que fan feina a les Illes
Balears, així com dels serveis de l’Estat que s’afegiren a
l’operatiu desplegat a la zona, a més de tot el personal de
l’IBANAT que depèn de la Conselleria de Medi Ambient.

Com deia abans, des de l’aprovació del Pla INFOBAL, l’any
2005, és la primera vegada que ens afrontam a un incendi
forestal de nivell 2 i ho hem fet sense haver de lamentar cap
tipus de danys personals ni greus desperfectes en habitatges. Els
únics danys materials que hi ha hagut ha estat la pèrdua de
vehicles calcinats a la zona on sembla que va començar el foc.
Ara bé, sí hem de lamentar, evidentment, la pèrdua ecològica
que ha suposat la crema de 375 hectàrees de bosc. 

Vull destacar la complexitat a la qual es varen afrontar els
efectius que varen intervenir en l’operatiu d’extinció. L’escenari
de l’incident es caracteritzà per una gran aglomeració de
persones, al voltant d’unes 1.500, aïllades a una cala sense
sortida per terra com a conseqüència del foc, un foc que
s’apropava inicialment a la cala i que amenaçava des del
principi habitatges i persones que ocupaven aquests habitatges.
Per tant, no puc deixar de referir-me a la celeritat amb què varen
actuar tant l’organisme encarregat de rebre, gestionar i
coordinar l’ajut com els que es varen encarregar de les tasques
operatives que varen arribar fins a Cala Benirràs en un temps
molt reduït.

Com vostès sabran, la central d’emergències 112 rebé el 22
d’agost la primera d’una ampla sèrie de trucades notificant
l’incendi a les 17 hores i 25 minuts. Just un minut després ja es
va fer el despatx automàtic dels mitjans aeris i terrestres, de
manera immediata es va donar avís a tots els organismes que,
segons els protocols operatius estàndards del servei
d’emergències 112, han d’actuar en una situació com aquesta.
Per a aquelles persones que no estan familiaritzades amb el
funcionament del servei d’emergències 112 explicaré que cada
un dels incidents tipificats siguin incendis, robatoris, agressions,
etcètera, es disposa d’un protocol que estableix quins
organismes s’han d’activar de manera immediata, de manera
que el gestor no perdi ni un segon pensant a qui ha d’activar.
Aquests organismes es varen activar a l’instant ja que quasi tots
ells es troben connectats en xarxa informàtica amb el centre i
reben les dades quan el gestor les introdueix, però també es
produeixen trucades posteriors per reconfirmar l’activació. 
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Tornant a l’incendi en concret i de l’incident de Benirràs, i
gràcies a aquest procediment, els primers efectius varen tardar
pocs minuts a arribar i a començar a treballar amb l’extinció de
les flames. Al voltant de les 17 i 39 minuts el primer helicòpter
ja sobrevolava la zona amb un agent de Medi Ambient que
anava a bord. El personal tècnic va avaluar la situació inicial i
en funció de la ràpida extensió i magnitud que agafava el foc i
davant el risc que suposava, es va declarar, en un primer
moment, el nivell 1 del Pla INFOBAL. Es varen aplicar les
mesures de protecció per a la població, es procedeix a tallar
accessos a la zona així com a l’evacuació i desallotjament de la
població que es trobava a la platja.

Poc després i davant el risc per a les persones i per als seus
béns, a proposta de la Conselleria de Medi Ambient, la
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia activa el nivell 2
assumint aquesta conselleria la direcció operativa de les tasques
d’extinció, tal i com estableix el Pla INFOBAL. Tal i com està
previst en aquest pla s’ubica a la zona el lloc de comandament
avançat amb un tècnic director de la Direcció General
d’Emergències al seu front i des del qual es dirigeixen les
operacions en contacte visual amb la zona d’intervenció.
Simultàniament es constitueix el centre de coordinació
operativa, l’anomenat CECOP, dirigit pel director general
d’Interior i amb la resta de responsables polítics dels
organismes que hi varen participar. ParalAlelament la Direcció
General d’Emergències va convocar el grup de suport tècnic o
també anomenat gabinet de crisi a la seu del centre
d’emergències 112, des d’on responsables tècnics de tots els
organismes activats avaluen i fan el seguiment de l’evolució de
l’incident en contacte amb el CECOP i el lloc de comandament
avançat des d’on dirigeix l’actuació operativa sota criteris
estrictament tècnics. 

Mentre els recursos humans i materials desplaçats
inicialment a Benirràs estableixen l’estratègia més adequada per
minimitzar els efectes del foc es procedeix al desallotjament de
la platja on una elevada quantitat de persones es trobava
congregada. En aquest sentit voldria fer un especial
reconeixement a la tasca desinteressada duita a terme per una
gran quantitat de persones que amb les seves embarcacions
particulars varen facilitar l’evacuació de la gent cap al Port de
Sant Miquel. Hem de destacar que no hi va haver cap afectat i
que tots varen ser evacuats en bon estat. ParalAlelament es varen
desallotjar els habitatges més propers. Durant l’incendi es varen
desallotjar un total de 33 habitatges més afectant un total
aproximat de 60 persones. A la majoria se’ls va oferir transport
i allotjament. El transport consistia en tres autobusos, un cap a
Santa Eulària, un cap a Vila i un altre cap a Sant Antoni.

De la mateixa manera aplicant el conveni subscrit amb la
unitat militar d’emergències es va demanar la colAlaboració de
la UME en les tasques d’extinció. Val dir que la UME va
desplaçar en poques hores i de manera ràpida un contingent
d’un centenar d’efectius a més de diversos vehicles i
helicòpters. Alguns d’aquests efectius ja varen arribar la
mateixa nit i d’altres durant la matinada, concretament al voltant
de les 2 d’aquella matinada. 

Un dels primers entrebancs que es varen trobar els equips
d’extinció va ser l’hora d’inici del foc -com deia cap a les cinc
i mitja de la tarda- cosa que va limitar en el temps l’actuació
dels mitjans aeris durant els primers moments de l’incendi per
mor de la proximitat de la posta de sol. Malgrat tot els efectius
terrestres varen fer feina intensament durant tota la nit, però es
varen trobar amb una dificultat afegida que era la força del vent
que va fer que el foc avançàs ràpidament. A primera hora del
matí del dia següent, de dia 23 d’agost, tots els recursos aeris
disponibles tornaven a fer feina descarregant aigua de manera
ininterrompuda sobre els focus actius. Des d’un primer moment
l’operatiu va comptar amb l’actuació de tres avions de càrrega
de terra, de sis helicòpters, de tres hidroavions Canadair i un
avió d’observació de coordinació als quals s’hi varen afegir dos
hidroavions Canadair més, procedents de Madrid, i les dues
dotacions com deia abans de la UME, de la Unitat Militar
d’Emergència.

Vista la magnitud de l’incendi, la ràpida propagació a causa
dels vents desfavorables, el president Francesc Antich va
demanar reforços aeris al Ministeri de Medi Ambient que va
mobilitzar dos Canadair més provinents de diferents províncies
de la península. Hem d’assenyalar que el president va decidir
des del primer moment desplaçar-se a l’illa d’Eivissa per seguir
l’evolució de l’incident i posar a l’abast del poble de Sant Joan
tot el potencial de recursos del Govern i de la resta
d’institucions, així com també el conseller de Medi Ambient del
Govern. 

Durant la jornada de dilluns varen treballar a la zona
aproximadament unes quatre-centes persones entre voluntaris,
professionals i personal d’empreses civils, tres avions Air
Tractor i quatre helicòpters de la Conselleria de Medi Ambient,
un helicòpter de la Direcció General d’Emergències, tres
helicòpters de la Unitat Militar d’Emergències i dos helicòpters
de la Brigada de Suport del Ministeri de Medi Ambient amb
base a Conca. Tot i aquest gran desplegament de mitjans -s’ha
de dir que mai no s’havien utilitzat tants de mitjans en l’extinció
d’un incendi-, el foc continua cremant cap a la zona de Xarraca.
El dimarts dia 24 d’agost es continua fent feina de manera
intensa amb descàrregues successives dels mitjans aeris i a les
sis de la tarda, a les 18 hores, es dóna per estabilitzat el foc, fet
que permet al personal de terra assegurar el perímetre de
l’incendi fins que dimecres 25 a les sis de la tarda es va donar
el foc per controlat i, per tant, delimitat l’avanç de les flames pel
territori.

Analitzada la tasca duita a terme, voldria destacar no només
la gran professionalitat dels efectius que hi han intervengut sinó
també l’eficient coordinació que va existir en tot moment entre
totes les administracions implicades competents, els
representants de les quals oferiren la seva colAlaboració i
recursos des del centre de coordinació operativa. Hem d’insistir
que gràcies a aquest dispositiu es va estabilitzar l’incendi en 48
hores i 24 hores més tard ja es va donar per controlat. Per tant,
parlam d’un total de 72 hores.
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Des de l’Ajuntament de Sant Joan fins al Govern de l’Estat
aquesta coordinació es va veure afavorida entre d’altres aspectes
doncs assaigs fets en forma de simulacre i pel suport de la xarxa
digital de comunicacions en emergències habilitada per aquesta
conselleria des del mes d’abril d’enguany. Hem de recordar que
tant Eivissa, concretament l’any 2008, com  Formentera, l’any
2009, han acollit simulacres d’incendis forestals precisament de
nivell 2 on tots els organismes que varen participar en l’extinció
del foc de Benirràs varen poder posar malauradament en
pràctica aspectes com l’operativitat, les comunicacions,
l’accessibilitat i altres aspectes bàsics per afrontar amb èxit una
situació real com la que es va afrontar a Sant Joan; sense cap
dubte aquesta feina prèvia, aquests simulacres varen ser de
molta ajuda a l’hora de la veritat.

Pel que fa a la xarxa de comunicacions d’emergències s’ha
erigit en un valuós instrument que ha permès un contacte àgil,
permanent i directe entre tots els responsables operatius de tots
els organismes involucrats, la qual cosa ha afavorit la rapidesa
en la transmissió de determinats ordres o comentaris. 

L’actuació en l’incendi de Benirràs jo diria que va ser
impecable des d’un punt de vista operatiu i tècnic, gràcies en
gran mesura a l’aplicació del Pla INFOBAL, una normativa que
protocolAlitza tota la intervenció immediata, la qual cosa implica
l’automatització dels avisos, la coordinació de les unitats
operatives de les diverses institucions, la modulació de la
mobilització dels mitjans d’acord amb el risc i la jerarquització
del comandament, però, no només això, un pla que també
estableix l’obligatorietat d’exercicis pràctics que permetin
perfeccionar aquesta operativitat en situacions reals tant com
s’havia fet a Eivissa i també ja s’ha fet a la resta de l’arxipèlag.

Per això, vull destacar que malgrat les condicions adverses
de la meteorologia amb canvis de vent, com he dit abans, i de
l’orografia es va fer una molt bona feina, una gestió eficient sota
criteris tècnics i amb una total coordinació entre les
administracions que desplaçaren recursos a la zona. Tot això -
repetesc- sense haver de lamentar danys personals i amb el
mínim de danys als béns. Voldria recordar que tan sols uns dos
habitatges d’uns trenta afectats van patir desperfectes en el seus
porxos, que no varen afectar ni l’estructura ni l’habitabilitat.
Igualment varen haver de ser retirats tres-cents vehicles de la
zona on finalment més d’una vintena aproximadament es varen
cremar. 

Aquesta bona feina, senyores i senyors diputats, no és fruit
de la casualitat és fruit del treball diari en matèria
d’emergències que desenvolupen tots els efectius on hem
d’incloure els voluntaris de protecció civil, els tècnics de
l’IBANAT dependent de la Conselleria de Medi Ambient i
també de les tasques de preparació i prevenció que duen a terme
de manera constant. 

Arribats a aquest punt esper que les explicacions que els he
donat hagin pogut aclarir tot el procés d’aquest malaurat
incident que es va iniciar el passat dia 22 d’agost. I vull ressaltar
que l’incendi ocorregut a Cala Benirràs mereixia aquesta
explicació en aquest parlament, només em resta per tant,
senyores i senyors diputats, donar-los les gràcies per ser aquí en
aquesta compareixença i posar-me a la seva disposició per si
puc aclarir qualsevol dubte.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara procediria la suspensió de la
sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal que
els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de
preguntes, observacions, per la qual cosa es demana als
portaveus si volen aquest recés. 

Doncs podem continuar. Per tant, per tal de formular
preguntes, observacions tot seguit procedeix la intervenció dels
grups parlamentaris i en primer lloc el Grup Parlamentari Mixt.
Sra. Suárez, té la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Consellera, en primer lloc agrair-li la petició
voluntària d’aquesta compareixença, una petició que hem pogut
veure en el registre d’entrada que es va datar el 3 de setembre
de 2010, és a dir, a penes nou dies després que s’hagués
considerat extingit l’incendi. Per tant, una valoració que feim
positiva, és a dir, de les preses que s’han donat per comparèixer
aquí tot i que hem hagut d’esperar doncs poc més d’un mes per
qüestions d’agenda parlamentària per poder escoltar-la.

El cert és, li faré una sèrie de consideracions i després li
farem alguna pregunta, algun aclariment, el cert és que a
aquesta cambra no és la primera vegada que parlam de l’incendi
de Benirràs, efectivament ja ho vàrem fer el passat 28 de
setembre en ocasió d’una interpelAlació que va presentar el Partit
Popular, bé és cert que amb un títol diríem amagat o dissimulat
que suposava que parlarien de polítiques de prevenció i extinció
d’incendis del Govern i al final vàrem tenir un monogràfic sobre
l’incendi de Benirràs, per cert, un debat que consider va ser prou
lamentable i que esperem no es repeteixi avui. Nosaltres li
podem assegurar com vàrem fer a la interpelAlació que no
contribuirem que això sigui així.

Centrant-nos, per tant, en l’exposició que ha fet vostè
nosaltres voldríem reiterar una sèrie de qüestions que ja vàrem
plantejar en el ple del passat 28 de setembre i que consideram
que s’han de destacar. Nosaltres compartim amb la Sra. Costa
lamentar l’incendi que es va produir, aquestes 375 hectàrees que
es varen perdre d’un indret que ecològicament és un dels més
valuosos de l’illa d’Eivissa i que és la zona dels Amunts, raó per
la qual aquesta zona està inclosa dins un àrea d’especial
protecció. 

Nosaltres també ens congratulam que, efectivament, no
s’hagi produït cap desgràcia personal i que els danys materials
que es varen produir no han estat especialment importants. I
aprofitam també aquesta intervenció per reconèixer -com vostè
també ha fet- la bona feina i el bon fer de totes les persones que
varen intervenir en l’extinció d’aquest incendi i els vull citar:
bombers del consell insular, personal d’Emergències, Protecció
Civil, Ibanat, Guàrdia Civil, Unitat Militar d’Emergències i
també els particulars que varen contribuir a l’evacuació de la
gent que es trobava a la platja.
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Fetes aquestes consideracions i després d’escoltar-la, diríem
que nosaltres ens reafirmam en una idea que ja teníem i que ja
havíem expressat i havíem expressat lògicament a partir de la
informació que havíem pogut llegir a la premsa. I és que,
efectivament, es va dur a terme una bona i una eficaç gestió de
l’incendi i això -i cal destacar-ho- s’ha d’entendre en el marc de
la complicada orografia d’aquesta zona i, com vostè també ha
assenyalat, de les condicions meteorològiques. I aquesta bona
i eficaç gestió té a veure en què es varen seguir els criteris
tècnics que tocava, en el moment que tocava i es va dur a terme
una bona coordinació de recursos humans i materials que a més
tenien la complicació de combinar diferents nivells, és a dir,
nivell insular, nivell autonòmic i nivell estatal.

Ara bé, hi ha una qüestió que nosaltres voldríem destacar
com a conclusió d’aquesta interpelAlació i és que, efectivament,
l’incendi de Benirràs afortunadament es va extingir amb èxit;
però el que es demostra, i jo crec que aquesta seria la conclusió
que s’hauria de treure de tot això, el que es demostra és que
existeixen mitjans i procediments que permeten afrontar amb
rapidesa i eficàcia una emergència de nivell 2, cosa que no
s’havia produït abans en aquesta comunitat. I com que vostè ho
ha recordat, jo també vull insistir-hi, i és efectivament quan es
tracta d’una situació de risc per a persones i també per als seus
béns. Amb aquesta idea, és a dir, una gestió des d’un punt de
vista tècnic impecable que aconsegueix solucionar aquest
incendi, però també la tranquilAlitat de què en el cas de que es
repeteixi un fenomen d’aquestes característiques es podria
afrontar amb garanties d’èxit.

Finalment li voldríem demanar tres aclariments, tres
qüestions concretes per si ens pot donar un poc més
d’informació. La primera és per què no es va activar o per què
no va funcionar Salvament Marítim? És a dir, sabem que
efectivament, els particulars han contribuït a fer això, però ens
agradaria saber per què no s’arribà a activar el salvament
marítim. 

Una segona és que, ateses les queixes, les protestes que hem
pogut llegir a la premsa, si ens podria aclarir si efectivament, el
batle del municipi de Sant Joan -vostè hi ha fet una referència
per damunt- va estar informat en tot moment i si va tenir
l’oportunitat de participar juntament amb altres responsables
polítics durant l’incendi. 

I una tercera qüestió és, i també això ho hem llegit per
boques de tercers, hem pogut llegir que hi havia queixes per part
dels veïns que havien patit danys materials i que no havien
tengut resposta per part de l’administració; jo la informació que
tenc són unes altres, per tant, crec que seria convenient que ens
ho pogués aclarir.

Per tant, li deixaríem aquestes tres qüestions i si fos
necessari faríem una segona intervenció. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds intervé el Sr. Llauger per un temps
de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. En primer
lloc volem agrair a la Sra. Consellera la seva presència en
aquesta cambra, acompanyada per l’equip de la seva conselleria.
També voldria començar recordant, com ha fet la portaveu del
Grup Mixt, Eivissa pel Canvi, que aquesta compareixença es
produeix a petició pròpia, i jo crec que és important recalcar-ho
perquè per part de l’oposició hi ha hagut una actitud de
denúncia, com si per part de la conselleria hi hagués unes ganes
de defugir les explicacions i de defugir la compareixença. No
entenem com fa una setmana en un debat en plenari, semblaven
retreure a la consellera que no fos ella que donàs resposta, quan
en els termes amb què estava plantejat l’enunciat de la
interpelAlació realment el conseller adequat era el conseller que
va intervenir, el conseller de Medi Ambient.

D’altra banda, també crida l’atenció aquesta actitud del
partit de l’oposició, del Partit Popular, perquè quan s’intenta
ajornar alguna pregunta perquè un conseller no hi és, sempre
diuen que pot contestar qualsevol conseller perquè l’important
és que contesti el Govern; per tant, el Govern va contestar, la
consellera d’Interior compareix per motiu d’aquest incendi a
petició pròpia; i d’altra banda, com supòs que ja saben tots els
diputats, jo crec que la petició concreta de reprovació o de
denúncia de la seva actitud, tornarà al plenari probablement
d’aquí a una setmana, o sigui que ja hi haurà ocasió que s’intenti
colAlocar la consellera a la nòmina de consellers reprovats, que
crec que ja són tres o quatre.

Per part nostra només diria que la informació que ha ofert la
consellera és completa, és correcta, nosaltres ja ho vàrem dir en
ocasió del debat de la interpelAlació que hi va haver en el
plenari, pensam que l’actuació del Govern va ser correcta. En
aquella ocasió vàrem tenir ocasió de debatre la qüestió dels
incendis des del punt de vista més ambiental i territorial, de la
gestió forestal, de quines podrien haver estat les possibles
causes en funció dels processos d’urbanització, en funció de
l’abandonament de l’agricultura i altres factors que vàrem
discutir en aquella ocasió. Avui hem pogut conèixer també la
qüestió de quan és un incendi de nivell 1, de nivell 2, quins
protocols s’activen en cada ocasió, i crec que en aquesta ocasió
varen funcionar aquests protocols i també la coordinació
necessària. 

Durant tot aquest procés allò que hem vist per part de molts
és com un intent de treure polèmica política d’on difícilment
se’n pot treure. Sembla que hi ha hagut més interès a fer
declaracions que a aclarir les causes o fer aportacions
constructives. El que nosaltres voldríem destacar, a part de la
bona gestió governamental a què ja m’he referit, és el gran
esforç que hi va haver per part de tots els equips que varen
prendre part en l’extinció d’aquest incendi, que crec que és una
cosa que com a cambra tots hauríem de saludar i crec que
mitjançant aquesta moció tendrem ocasió de fer-ho, que també
tendrà les seves parts positives; però també lamentam aquesta
actuació d’alguns d’aferrar-se a allò més anecdòtic per treure
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profit polític d’un incident desgraciat, tal com vàrem dir també
en aquella ocasió, aquest incendi és un incendi desgraciat,
trenca una tendència de molts d’anys allà on les xifres
d’incendis, de nombre d’incendis i també nombre d’hectàrees
cremades vagin a la baixa, enguany aniran a l’alta, perquè
evidentment no podem baixar la guàrdia; però es va fer una
actuació correcta i ara el que toca és treure’n conseqüències i
ensenyaments. Jo crec que aquests ensenyaments tenen a veure
amb protocols d’emergència i protocols de coordinació, però
aquests varen funcionar bé com ja he dit i, per tant, els
ensenyaments hauran de tenir a veure sobretot amb aquell factor
de risc que anomenàvem en aquella ocasió, com pugui ser
aquest urbanisme difús entre àrees boscosos i àrees
semiurbanitzades, aquest abandonament de l’agricultura, també
el canvi de les condicions climàtiques que cada vegada es fan
més difícils per als incendis; sobre tot això haurem de fer una
reflexió preventiva perquè en el futur de cada vegada siguin
menys els incendis que haguem de patir.

Res més. La meva intervenció era breu i bàsicament
d’agraïment. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc volem agrair les
explicacions de la consellera, la seva presència i la dels alts
càrrecs que l’acompanyen. I esperam que amb la intervenció
d’avui de la consellera, la necessitat d’explicacions per part
seva, Sra. Consellera, que li recriminaven no fa gaire en el
plenari a la interpelAlació, s’hagi vist satisfet a dia d’avui, crec
que vostè mateixa ha explicat les coses prou clares, ha ofert
totes aquelles dades que crec que eren necessàries, que feia falta
conèixer per aquell que tenia interès per saber què havia passat
en aquell incendi, com s’havia actuat, què s’havia fet per
extingir-lo i quan havia quedat definitivament extingit. Crec que
són prou -repetesc- clares i contundents. Esperem que tots
aquells dubtes que expressava el Partit Popular en aquella
interpelAlació hagin quedat avui resoltes i tenguem l’oportunitat
d’assistir a una intervenció del grup de l’oposició molt més neta
de la que es va produir en aquell plenari.

Vull recordar també que les explicacions que avui tenim
l’oportunitat d’escoltar s’haurien pogut produir amb anterioritat
si per part del grup interpelAlant en aquell moment en plenari
s’hagués tramitat la interpelAlació amb prou claredat per dir des
del primer moment i clarament què era objecte de debat en
aquella interpelAlació. No es va fer així, intencionadament es va
provocar una situació diferent i llavors es va expressar, crec que
fins i tot amb mals modes, un disgust perquè no era la Sra.
Consellera qui responia aquella interpelAlació.

Però tornant a les explicacions que se’ns han ofert el dia
d’avui, crec que -com he dit abans- són prou clares, queda ben
clar que els mitjans i l’actuació per part de l’administració, per
part dels equips d’emergència que havien d’atendre aquest
desastre, que sense cap dubte és el pitjor en matèria d’incendis
que han patit les nostres illes, va ser ràpida i eficient. I això jo
crec que és el que s’ha de destacar i el més important, la resta no
deixa de ser jocs polítics interessats i que poc tenen a veure amb
la urgència i l’eficiència a l’hora d’atacar un incendi tan
desastrós com el de la platja de Benirràs.

Crec que ha quedat ben clar que el que es va prioritzar varen
ser sempre i en tot cas les persones, es va buscar la manera de
posar a resguard totes les que estaven en perill, incloent-hi els
ciutadans que habitaven aquelles cases que estaven en situació
de perill, a causa de la proximitat del foc. És clar que se’ls va
evacuar, se’ls va salvaguardar i al mateix temps es va actuar
sobre els seus habitatges. Hem de recordar que la consellera
deia -em sembla recordar- que varen ser 33 habitatges els que
s’havien vist afectats i que dels 33 tan sols 2 han patit efectes
sense gaire importància, en el porxo de dos, el que demostra
l’eficiència de les forces que actuaren en aquell moment. Vull
recordar que s’ha d’agrair la professionalitat de tots els que es
trobaven en aquell indret en aquells moments per intentar
resoldre aquell greu problema. 

També, com ja ha dit la consellera, segurament no s’ha
donat el cas fins ara que s’haguessin posat a l’abast i que
actuessin al mateix temps tantes persones i tants de mitjans
tècnics i mecànics, i crec que aquest important nombre de
persones i de mitjans tècnics i la correcta i bona actuació en tot
moment des d’allà on s’havia de fer aquesta coordinació per
part dels professionals, va permetre que en els dies que tots
coneixem, quedés controlat aquest incendi i a pesar de les quasi
400 hectàrees, 375 hectàrees afectades i calcinades, hem de tenir
en compte que si a més a més recordam que les condicions
climatològiques no eren les millors, amb una situació de vents
canviants cada dos per tres i que l’orografia d’aquell indret és
també especialment complicada, el temps en què es va resoldre
el conflicte crec que va ser extremadament correcte.

Esperem que la intervenció que sentirem avui del grup de
l’oposició vagi per una via molt diferent a la que vàrem tenir
oportunitat d’escoltar a la interpelAlació. Si és així, tendrem
l’oportunitat de lloar-ho, i si no, haurem d’intervenir d’una altra
manera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari Popular
el Sr. Jerez té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, en primer lloc i com no pot ser d’altra manera,
volem agrair i per suposat celebrar la solAlicitud de
compareixença voluntària en aquest parlament i agrair també la
presència de les persones del seu equip que avui són presents
aquí. Gràcies també per les explicacions, són unes explicacions
que per a nosaltres arriben tard, independentment de la
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mecànica parlamentària, que efectivament és la que és. Vostè va
demanar aquesta solAlicitud dia 3 de setembre, arriba avui, però
en qualsevol cas això no lleva que vostè hagués pogut donar la
versió dels fets maldament no hagués estat una versió
parlamentària. 

Per tant, ha passat un mes i mig, hem hagut d’esperar un
mes i mig per sentir de vostè què és allò que veritablement va
passar, sentir la seva versió. Una versió que no és seva, una
versió que a vostè li han contat, li han explicat, perquè
precisament vostè, que és la primera i la darrera responsable de
la política d’emergències d’aquesta comunitat, no estava en el
lloc quan es va produir el fet que va acabar rostint, que va
acabar cremant 400 hectàrees de pi a l’illa d’Eivissa. Però no
tan sols és que vostè no hi fos, sinó que a vostè tampoc se
l’esperava. Vostè no tenia idea de venir a Eivissa, vostè tenia
idea de seguir a Nova York, sense tenir present i molt manco in
situ el que estava succeint a l’illa d’Eivissa. És cert que les
tragèdies com aquesta es produeixen i es manifesten sense
avisar, de forma espontània, de forma accidental i és cert també
que circumstàncies com aquesta es poden produir trobant-nos
nosaltres a distints indrets que no tenen perquè ser  -i òbviament
és el cas- el de l’illa d’Eivissa. 

Fins aquí res a retreure a la Sra. Consellera, tots tenim dret
a vacances i òbviament aquest dret a tenir vacances l’exercitam,
només faltaria!, però també tenim responsabilitats, Sra.
Consellera, i això és el més important. Són més importants les
responsabilitats de la Sra. Consellera que les vacances de la Sra.
Consellera. I allò que és veritablement preocupant és que a
pesar de la gravetat del que va succeir, vostè decidís continuar
gaudint de les seves vacances, com si a l’illa d’Eivissa no passés
absolutament res, com si 400 hectàrees de pins que es rostien
per a vostè no signifiquessin absolutament res. Miri, Sra. Costa,
l’incendi que es va originar i que es va declarar a Cala Benirràs
va tardar, els seus tècnics supòs que no em faran mentider i
vostè tampoc, 12 dies a donar-se per extingit, 12 dies i vostè no
va comparèixer i res no es va saber de vostè. Miri, 12 dies són
288 hores de rellotge. Això són 12 dies, sap vostè en quantes
hores vostè s’hauria pogut presentat a Eivissa? Aquí tenc un
itinerari, si em vol fer cas, en 9 hores i 50 minuts vostè hagués
pogut agafar un avió i presentar-se a l’illa d’Eivissa i que era
allà on havia de ser vostè. 

Vostè supòs que tendrà una coartada molt solvent i
perfectament justificada per poder contrarestar aquest fet.
Nosaltres encara no la coneixem, l’únic que podem dir és que
vostè -i ho vaig dir en sessió parlamentària i no tenc cap
problema a tornar-ho a dir ara mateix- va preferir passejar-se
per Central Park abans de tornar a Eivissa on es cremava un dels
més preuats indrets que té la nostra illa. Vostè em podrà dir -i
m’ho ha dit-, és cert, que hi va anar el Sr. Antich, és un fet
objectiu; vostè em podrà reconèixer que hi va anar el Sr. Vicens,
també és un fet objectiu; allà eren i allà els vaig poder veure jo,
però vostè no em podrà dir mai que devora el Sr. Antich ni
devora el Sr. Vicens hi era vostè. I jo em deman, Sra.
Consellera, què ha de passar a les Illes Balears perquè vostè a
un desastre com aquest hi sigui? Què ha de passar? Si a un
incendi de nivell 2 vostè ni hi és, ni se l’espera, què ha de
succeir a les Illes Balears perquè vostè es presenti allà on ha de
ser?

I una altra pregunta. Podem permetre que una consellera
davant d’un fet així no hi sigui en els moments més importants?,
ens ho podem permetre? Hauríem de començar a reflexionar
entorn aquesta qüestió. I aquí sembla que l’absència de la
consellera no importa, a cap grup parlamentari no li importa que
la Sra. Consellera fos a Nova York, a ningú. Però jo pregunt que
si el conseller en aquest cas hagués estat un equip del Partit
Popular no es preocupi vostè que sí que l’hi hagués importat, i
molt, a la resta de grups parlamentaris, perquè no era el
conseller de l’equip del govern Popular allà on havia de ser.

Per tant, Sra. Consellera, reflexioni entorn d’aquest fet; jo li
he de retreure això, crec que és la meva obligació i la meva
responsabilitat, i això fa que en el pròxim plenari o, si no, d’aquí
a dos plenaris, doncs jo defensi una moció on demani la
reprovació de la Sra. Consellera, una moció on la convid a vostè
que hi participi, esper que sigui en el plenari aquell dia, si no hi
és fugirà novament del debat, però en qualsevol cas li dic que en
aquell debat em presentaré per a dues coses: una, per defensar
la moció, i l’altra, i li dic directament, per provocar un torn
incidental, per provocar un torn incidental.

I parlant de coordinació, Sra. Consellera, vostè ha parlat de
les bondats, de la coordinació i ho ha fet, a més, molt bé, però
sí que ha estat un dels altres aspectes altament criticats durant
tots aquests dies, aquestes setmanes i, en particular, quan
l’incendi tenia lloc; també són qüestions objectives, faci cas
vostè a les declaracions dels veïns i veurà el que diuen, n’hi faré
una petita síntesi, deia un senyor: El lunes, que es cuando el
fuego estaba aquí mismo, todos los caminos estaban abiertos
y no había ni bomberos, ni Guardia Civil, ni nadie; una altra
senyora diu: Muchos campesinos que conocen el terreno mejor
que nadie habían ofrecido su colaboración, pero la han
rechazado; una altra persona deia: No podemos ni tocar la
rama de un pino, por lo que no podemos limpiar los caminos,
que hubieran hecho de cortafuegos; i una persona diu: Aquí no
llegó ningún bombero, hasta que mi hija llamó diciendo que
nos íbamos a quemar. Fuimos los vecinos los que, con los
pocos medios que teníamos, controlamos el fuego para que no
quemara mi casa.

Això és un fet objectiu a un mitjà de comunicació que vostè
coneix i són declaracions dels veïns. I aquesta sensació que
tenen els veïns és compartida, no només la tenen ells, la
sensació que tenc i que té moltíssima gent a l’illa d’Eivissa.

Ha parlat vostè en relació amb la coordinació de les
comunicacions i jo voldria fer especial incidència en el tema de
les comunicacions, clar que sí; clar que sí m’agradaria fer
especial incidència sobre el tema de les comunicacions, vostè ha
dit que les comunicacions entre equips d’extinció són
fantàstiques, fabuloses i no tenen cap tipus de problema. Miri,
jo ho he pogut comprovar, he pogut comprovar, o almenys m’ho
han transmès, equips que varen ser destacats, o persones que
varen ser destacades en aquell indret, les dificultats de
comunicació que tenien entre si. I vostè sap perfectament per
què es varen produir, si és que es varen produir, aquelles
dificultats en la transmissió de la informació d’uns als altres;
vostè sap perfectament que l’IBANAT utilitzat un tracking, que
és diu, analògic; vostè sap, i si no ho hauria de saber, que
Emergències utilitza un tracking digital, un TETRA, aquesta és
la informació que rep, si no és així vostès me la desmenteixin
perquè per a això són aquí. I segon, tenc entès que no existeix
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un sistema únic de comunicació i per tant en base a això s’han
pogut produir certes dificultats a l’hora de coordinar les tasques
d’extinció. I és cert que la comunicació és fonamental a l’hora
d’intentar combatre les flames; les flames van molt aviat però
molt més aviat ha d’anar la comunicació entre els equips
d’extinció, per tal, com dic, de combatre aquestes flames.

I una altra qüestió que també ha quedat a la memòria, o
almenys una sensació que ha quedat a la memòria de tots és la
descoordinació que hi ha hagut, precisament, com a
conseqüència de la presa de decisions. És cert que hi ha hagut
presa de decisions que possiblement no les hagin pres les
persones més indicades per prendre aquestes decisions, hi ha
una sensació que en aquest incendi s’han produït decisions
polítiques oposades a les decisions que possiblement haguessin
pres els tècnics que estaven desplaçats a aquell indret. I per a
aquesta precisa qüestió jo volia que em contestàs una pregunta
molt senzilla, que molta gent encara se la fa, és: em pot explicar
la raó, Sra. Costa, per la qual no es varen habilitar tallafocs quan
es disposa dels mitjans per habilitar tallafocs? Em pot explicar
quines decisions va prendre vostè des de Nova York, si és que
vostè a qualque moment va prendre cap decisió? I em pot
explicar vostè, Sra. Costa, per què l’opinió dels veïns no va ser
tenguda en consideració?

Són tres preguntes que supòs que són ben senzilles de
contestar i em tem que, com que vostè no hi era, haurà de
recórrer al seu equip perquè les contesti, però en qualsevol cas
m’agradaria que em donàs una resposta, com dic, solvent a
aquestes tres preguntes.

I en relació amb els mitjans, miri, Sra. Costa, jo aquí puc
coincidir amb vostè, això és cert, això, aquí coincidirem i no
tindrem cap tipus de problema, perquè és veritat que el volum
de mitjans que es varen desplegar en aquella zona va ser
veritablement aclaparador, jo crec que és un fet objectiu, que
també s’ha de reconèixer. S’ha de reconèixer també la celeritat,
...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, vagi acabant, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vaig acabant, Sra. Presidenta.

... la celeritat en què varen ser presents a l’indret, això és un
fet que jo no negaré i és un fet totalment indiscutible. I és cert
que en la qualitat de la resposta hi ha també la celeritat, però no
només és la celeritat la que s’ha de tenir present, la qualitat de
la resposta també es basa, es centre i es concentra en la
coordinació de tots els mitjans que estan desplegats en aquell
indret.

Dit això, i ja per acabar, i perquè s’ha fet i no vull que torni
a passar, perquè no s’interpretin les meves paraules de forma
equivocada i no s’interpretin en el sentit que aquest diputat o
aquest grup parlamentari no reconeixen la feina que els mitjans,
especialment els humans, han desplegat sobre aquell indret, jo
sí que voldria, com no pot ser d’altra forma, també fer un
reconeixement, com ha fet vostè en aquest moment, perquè s’ho
mereixen, a totes aquelles persones que han volgut participar a
les tasques d’extinció, l’esforç que hi han dedicat i, com no,
també agrair de forma molt sincera a tots aquells particulars
que, de forma desinteressada, han participat en l’extinció d’una
tragèdia que, baix el nostre punt de vista, hagués pogut ser molt
menor.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Ara té la paraula l’Hble. Consellera, per
contestar les preguntes i observacions formulades per cada
portaveu. Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, intentaré fer-ho amb el mateix
que han intervengut els grups o agrupar algunes coses que
diferents portaveus dels grups parlamentaris plantejaven. Crec
que coincidim tots, i això és positiu, que la intervenció, des d’un
punt de vista tècnic, ha estat eficaç, ràpida i als resultats em
remet, això són dades objectives.

Coincideix, com deia la portaveu del Grup d’Eivissa pel
Canvi, la Sra. Suárez, que hem d’extreure de positiu que a la
nostra comunitat existeixen els mitjans i els procediments i
plans suficients per fer front a una emergència com aquesta, la
de nivell 2, que, com he dit abans, ha estat la primera en la
història de les nostres illes a decretar el nivell 2 a un incendi, i
l’altra vegada que es va decretar el nivell 2 en emergències va
ser per l’enfonsament del Don Pedro.

Se’m feia alguna pregunta com per què no es va activar
Salvament Marítim. Hem de dir que en un principi s’activen tots
els serveis i les entitats i també es va activar Salvament
Marítim, però després es va veure que no va ser necessària la
seva intervenció, perquè ja s’havia procedit a l’evacuació de la
majoria de gent, bé per via terrestre i per via marítima, gràcies
a la celeritat de veïns i de gent que, de forma desinteressada, va
fer aquesta evacuació per la mar.

Per altra banda, dir-li que sí, que l’Alcalde de Sant Joan va
ser perfectament informat en tot moment i de fet va ser present
i convidat a ser present al centre de coordinació operativa des
del primer moment. També he de dir que jo mateixa vaig parlar,
personalment, amb l’Alcalde, que després li explicaré al Sr.
Jerez que una cosa és ser a Nova York i l’altra és no interrompre
les vacances, perquè jo mateixa vaig parlar amb l’Alcalde hores
després, i també comentaré els comentaris que a mi,
personalment i de forma telefònica, em va fer l’Alcalde de Sant
Joan.
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Quant a les queixes dels veïns, jo les entenc perfectament,
si som veïna de la zona i veig un incendi d’aquesta magnitud la
histèria, la por que es pot produir és absolutament comprensible;
per tant, entenc que als veïns els pugui semblar insuficient 400
persones actuant, 10 helicòpters, ni que n’hi hagués 200, perquè
qui veu perillar la seva integritat o els seus béns qualsevol
actuació li pot semblar insuficient. Però, com dic, l’eficàcia de
l’actuació es demostra amb el resultat i amb això ja no hi hauria
d’afegir més, però en vull afegir perquè no pareixi que defuig de
qualsevol de les preguntes o de les consideracions que aquí em
fan els portaveus dels grups parlamentaris.

Quant a si els danys materials han tengut resposta o no de
les demandes que hagin pogut fer els veïns, jo vull recordar que
pocs dies després, i ni tan sols crec que havien passat els dotze
que deia el Sr. Jerez, però llavors li aclariré, ja va anunciar el
Govern de les Illes Balears, eren presents l’alcalde de Sant Joan,
el president Antich, el conseller de Medi Ambient i jo mateixa,
un pla de restauració de més de 800.000 euros, dels quals 225
o 250 són ajudes de la Fundació la Caixa, precisament per a
aquesta restauració de la zona. Així es va comunicar a l’alcalde,
qui va participar a la reunió amb tota normalitat, i es va mostrar,
i el conseller de Medi Ambient, perdó, que crec que me l’he
deixat, que es va mostrar absolutament d’acord amb la proposta,
com no pot ser d’altra manera, quan pocs dies després d’un
incendi com aquest s’anuncia per part del Govern de les Illes
unes ajudes de més de 800.000 euros.

Efectivament, vaig demanar la meva compareixença de
forma immediata, el dia 3 de setembre, i Sr. Jerez, si jo no
hagués volgut comparèixer o vostè va donar a entendre l’altre
dia, a la interpelAlació, que jo no li contestava a vostè a
consciència, jo no hagués demanat aquesta compareixença.
Miri, si vostè hagués posat una cosa tan clareta a un paper, com
era compareixença de la Sra. Consellera d’Innovació, Interior i
Justícia, per parlar sobre la gestió d’Emergències en l’incendi de
Benirràs, miri vostè, que són dues línies crec només, i fins i tot
vostè i jo ho haguéssim entès perfectament, ens haguéssim
aclarit, miri, vostè, si jo no hagués comparegut dimarts de la
setmana passada crec que va ser, o de l’anterior, millor dit,
perquè jo dia 3 de setembre ja vaig demanar aquesta
compareixença, i vostè, Sr. Jerez, va demanar la meva
interpelAlació, el que vostè va entendre, la meva interpelAlació,
interpelAlava el Govern sobre la política d’incendis forestals,
quatre dies després. Per tant, una de dues: o jo no som
suficientment malpensada, i deman perdó si he de tenir, hi he de
posar més mala intenció quan veig els documents de l’oposició,
o jo no som suficientment malpensada o vostè no es va
expressar del tot bé, perquè tothom a la cambra va entendre el
que vostè demanava, la política d’incendis forestals, que és una
competència, com vostè sap molt bé, de la Conselleria de Medi
Ambient, i per això va comparèixer el conseller de Medi
Ambient. Per tant, no puc compartir amb vostè que les
explicacions arribin tard.

En el que sí coincideix amb vostè, Sr. Jerez, i per això estic
contenta, malgrat tot, de la seva intervenció, perquè el 90% de
la seva intervenció ha anat adreçada que jo no hi era, a la meva
absència, a vostè l’únic que li interessa, Sr. Jerez, i al seu partit,
és aquest debat, ja no polític, que això és molt sa, sinó
partidista, de poder criticar si jo hi era o no hi era. Jo he donat
les explicacions, evidentment és absolutament fals les hores que
vostè fa, de si hi hagués pogut ser en nou hores o no, perquè no
fa falta haver volat molt, perquè les hores que vostè ha donat
són les que dura un vol Madrid-Estats Units o Nova York. Però
bé, jo crec que aquest debat és molt més seriós que tot això i si
a vostè li sembla que cap conseller pot respondre de la seva
conselleria si no ha estat present a un fet concret, jo no sé què
fa el seu grup, Sr. Jerez, mantenint una pregunta a aquesta
consellera del mes de juliol de l’any 2009, fins i tot quan jo ni
tan sols era consellera, cosa que em sembla fantàstic, perquè jo
responc políticament de tota la feina que fa la meva conselleria
i dels responsables tècnics, però vostès mantenen explicacions
a aquesta consellera fins i tot de quan jo no era consellera. Però
també a aquesta pregunta els contestarem, que res té a veure
amb aquest incendi.

I sobretot minimitzar que el Sr. President d’aquesta
comunitat hagués estat els quatre dies al front o en aquest cas a
l’illa d’Eivissa mentre hi va haver aquest incendi, em sembla
molt injust, perquè si no jo no sé què hauríem de dir del
president de Galícia quan, pocs dies després, assotava Galícia
un incendi, desgraciadament molt més greu que el de Benirràs,
i jo no sé si ni tan sols el president de Galícia va comparèixer,
i ell sí era físicament a la seva comunitat autònoma, a Galícia.

Una altra cosa, Sr. Jerez, que li he de desmentir, que no
perquè per molt que repeteixin mentides les faran veritat, i a
això jo mateixa hi estic acostumada perquè l’han utilitzat fins i
tot quan he tengut altres càrrecs, i per això fins i tot de vegades
han estat vostès condemnats, jo no he estat dotze o tretze dies,
no sé quants n’ha dit, sense comparèixer al lloc de l’incendi; en
primer lloc, perquè vaig ser fora de l’illa sis dies, i així que vaig
arribar, al dia següent, vaig ser al lloc de l’incendi; el que passa
és que me’n vaig emportar vint periodistes i una càmera darrera
que em seguís. Vostè diu, tendrà coartada; miri, afortunadament
allà hi havia casualment una televisió, crec que era la televisió
autonòmica, IB3, que va agafar imatges, perquè si no tampoc no
s’ho hagués cregut, encara que jo li digués que hi era, no? Per
tant, deixi de mentir descaradament i el que no sap no ho digui,
i si no ho sap no només faci menció del que ha llegit als mitjans
de comunicació, bé, que això no ho diu cap mitjà de
comunicació, això ho diu vostè.

I vostè em diu que m’ha de retreure això. Evidentment,
vostè m’ha de retreure el que vulgui, faltaria més, però jo li he
de retreure una altra cosa, Sr. Jerez, que crec molt més greu: que
un diputat com vostè i el partit que vostè representa, que té
aspiracions de govern, crec que hauria de ser molt més
respectuós amb la feina impecable que van fer tots els tècnics,
com així tothom, Sr. Jerez, tothom ha reconegut, tothom menys
vostè; perquè li diré que el mateix alcalde de Sant Joan, per
telèfon a mi, em va dir directament que no em preocupàs, que
actuava tota la gent que havia d’actuar, que la coordinació era
extraordinària i que podia estar ben tranquilAla, això m’ho va dir
a mi per telèfon l’alcalde de Sant Joan.
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Clar que també he de dir que aquestes paraules van ser abans
de la famosa roda de premsa, que després tant els va molestar a
vostès. I jo no vull elevar a la categoria de conflicte, el que
vostès deuen suposar un conflicte diplomàtic, de si una persona
és a una roda de premsa o no; crec que l’important i el que hem
d’extreure d’aquest incendi és allò positiu, si se’n pot treure
alguna cosa des del punt de vista de la gestió, i va ser
l’excelAlent coordinació, l’excelAlent feina dels tècnics i que
seria bo que els responsables polítics estiguéssim a l’alçada,
encara que els arribàssim a la meitat, a l’alçada a la qual foren
tots els responsables tècnics, des de l’IBANAT, la UME,
bombers, voluntaris, Protecció Civil, veïns, etcètera.

Per clar, que em llegeixi vostè unes declaracions, crec que
ha dit que eren d’un veí, dient que el lunes no había nadie, Sr.
Jerez, quan li he relatat que hi havia 400 persones intervenint en
aquest incendi, cinc hidroavions, un avió de coordinació, tres
avions de càrrega a terra, deu helicòpters de Medi Ambient, tres
helicòpters de la UME, un helicòpter de la Direcció General
d’Emergències, al veí o als veïns se’ls pot perdonar, però a
vostè, Sr. Jerez, no, perquè vostè és un responsable polític que
després dels dies que han passat jo crec que hauria de fer una
valoració molt més acurada i molt més rigorosa.

Però, com li dic, si tota la seva crítica va adreçada a si jo hi
era o no, la veritat és que les coses s’han fet molt bé i s’han fet
molt bé gràcies, com dic i repeteix, a l’actuació dels tècnics. No
puc compartir amb vostè que hi hagi hagut descoordinació amb
les decisions polítiques i tècniques, no sé a què es refereix,
perquè vostè només fa acusacions genèriques, va acusacions
com que la descoordinació va fer que no s’hagués pogut
minimitzar més aquest incendi.

Miri, jo li donaria la volta i vista la magnitud de l’incendi,
l’hora en què es va produir, el lloc en què es va produir, les
temperatures que hi havia a Eivissa aquells dies, record que
durant aquells dies es va arribar a més de 36 graus, no es
recordaven en cinquanta anys temperatures tan elevades, és a
dir, si amb tots aquests elements les conseqüències han estat la
crema de 375 hectàrees, que és greu, però ni un sol dany
personal ni cap dany material greu a les cases, que era el més
important, Sr. Jerez, avui ho tenia molt difícil per venir a fer la
crítica que ha fet i, si s’havien de fer tallafocs o no, Sr. Jerez, li
puc assegurar que aquesta ordre no l’he de donar ni jo ni vostè
ni l’alcalde de Sant Joan. 

Per això, hi varen ésser els tècnics, per decidir quines eren
les mesures tècniques que es prenien en aquells moments. Tan
malament no ho varen fer si el resultat objectiu -no d’opinions,
el que diu un i l’altre- són els que són, perquè imagini’s que els
veïns, un opinàs una cosa i l’altre, l’altre. Vostè agafa aquelles
frases que li van bé, però, què va fer vostè en una assemblea de
tots els veïns per saber què és el que opinaven? Imagini’s que
cada emergència que es produís haguéssim de fer assemblees.
Com comprendrà tot això és molt més seriós i està
protocolAlitzat perfectament i per això existeix l’INFOBAL i per
això existeixen els plans que s’han d’aplicar afortunadament
amb decisions tècniques en cada moment. 

Per últim, quant a les dificultats que deia en comunicació, no
sé si no m’ha escoltat, en la meva intervenció, precisament el
que li he dit és que des d’abril d’enguany afortunadament tenim
un sistema digital, el sistema SIRDE, que és el sistema que
s’utilitza a l’Estat, sobretot la UME, les forces de seguretat i que
també el té l’IBANAT. Que la coordinació, la comunicació es
pot millorar? Per suposat, faltaria més, tot és millorable, però
repetesc si amb les dades que li he donat, el moment en què es
va produir aquest incendi i l’hora, el resultat ha estat aquest,
crec que ni vostè ni ningú no pot posar en dubte l’actuació dels
tècnics i les decisions que en cada moment es varen escometre.

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

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el
Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Suárez. 

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, en primer lloc vull
agrair a la Sra. Consellera les explicacions que m’ha donat, a les
preguntes que li he fet, que m’aclareixen els dubtes que tenia i
després tres consideracions breus. 

M’ha semblat sentir que d’alguna manera és menys valorava
aquesta compareixença parlamentària, com dient que es podria
haver fet en un altre lloc. Imagín que si vostè hagués fet una
roda de premsa el dia després de l’extensió de l’incendi li dirien
que allí on havia de comparèixer és en seu parlamentària. Crec
que el fet que es faci la compareixença en seu parlamentària
justament el que posa de relleu és la importància que es dóna a
l’explicació que ens ha ofert i que efectivament situa
l’esdeveniment i situa la reacció i la capacitat d’actuació davant
aquest esdeveniment on toca, que és en seu parlamentària. Per
tant, penso que és el lloc adient per fer aquesta explicació.

En segon lloc li vull dir que... he pogut sentir en  la
intervenció que feia el representant del Partit Popular com una
dualitat entre decisions polítiques i decisions tècniques. Crec
que ho he explicat abans, jo dono suport al fet que davant un
esdeveniment com aquest, el que ha de primar són les decisions
tècniques. Crec que en aquest cas l’actuació política s’ha
mantingut on s’havia de mantenir, en la preocupació, en la
presència en el lloc o la comunicació mitjançant el telèfon i les
decisions tècniques són les que han primat. Vull aportar aquí
una experiència personal. 

Vaig arribar a l’illa, no hi era quan es va produir l’incendi i
just dos dies després que s’extingís l’incendi, vaig visitar la
zona cremada i vaig fer la visita amb dues persones que, dóna
la coincidència que són tècnics de Medi Ambient. Vàrem estar
justament allà on se suposava que s’havia d’haver fet el famós
tallafoc. Aquests tècnics de Medi Ambient em varen comentar
que simplement els treballadors, és a dir, els bombers i els
agents de l’IBANAT varen dir que allí era impossible fer un
tallafocs perquè simplement es cremarien vius. És a dir, els
mateixos agents varen dir que era impossible fer un tallafoc. És
simplement una anècdota, però vaig tenir la possibilitat de
visitar aquell lloc i ens varen donar les explicacions pertinents,
explicacions absolutament tècniques que res tenen a veure amb
decisions polítiques.
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Per tant, Sra. Consellera, el que diria és que tant de bo que
no es torni a repetir un esdeveniment com aquest, però en
qualsevol cas el criteri de la primacia de les decisions tècniques
sobre les polítiques, crec que és fonamental.

Ja per acabar, una darrera observació. Jo havia dit que
pensava que en la interpelAlació que es va fer sobre Benirràs el
28 de setembre havia primat la ignorància del interpelAlant del
Partit Popular sobre la seva demagògia. Aquí hem assistit
justament ja al contrari, la ignorància ja està provada i hem
assistit a un acte demagògic que al final el que es posa de relleu
és que el que menys importa, no sé si només al Sr. Jerez o a tot
el Grup Parlamentari Popular, és el que va passar a Benirràs. Jo
em quedo amb la conclusió positiva que tenim capacitat,
governi qui governi, per fer front a una emergència d’aquest
tipus i això és el que és rellevant. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. No tenia, en principi, intenció
d’intervenir en aquest segon torn, però hi ha dos comentaris que
no puc deixar de fer, un primer és expressar la meva sorpresa
perquè tota la intervenció per part del grup de l’oposició s’hagi
centrat precisament en allò anecdòtic de la presència o no de la
consellera els dies de l’incendi, amb el que això té -crec que la
mateixa consellera ja ho deixava caure- de reconeixement
implícit que es va fer bona feina i que les coses es varen fer bé.
Efectivament, si tot allò que ha de criticar el Partit Popular, si
el 80% del seu discurs de crítica de l’actuació se centra en la
presència o no presència de la consellera, està clar que aquí hi
ha un reconeixement que les coses es varen fer bé.

D’altra banda també voldria dir que si un país, perquè les
coses funcionin i les coses que han de funcionar de manera
d’urgència funcionin, ha de dependre de la presència física
d’una sola persona, és un país que no voldria que fos aquest
perquè els països que funcionen no poden dependre de la
presència física en un moment determinat d’una persona. 

L’altre aspecte que voldria comentar és fer un comentari a
la Sra. Consellera sobre aquesta espècie de petició o de repte
que se li ha fet que quan hi hagi el debat de la moció -crec que
serà dimarts que ve amb tota probabilitat- provoqui o demani un
torn incidental. Crec que aquesta és una petició que no puc
deixar de comentar per insòlita perquè crec que és insòlit que a
una comissió, un diputat tracti de fer com si fos un repte, com
si fos un comminar una consellera a fer una cosa, a dir que
espera d’ella que faci un torn incidental. 

Crec que hi ha d’haver un respecte al Reglament del
Parlament i el seu esperit. El Reglament del Parlament diu que
les interpelAlacions són debats que se substancien bàsicament
entre el grup interpelAlant i el Govern i després ve un debat de
moció i el debat de moció bàsicament són les conclusions, és un
debat que se substancia entre grups. Crec que tots els diputats
han de conèixer això i voler fer una argúcia d’aquest tipus com
per intentar demostrar alguna cosa desatenent aquest
funcionament parlamentari elemental de sempre, crec que
demostra desconeixement del joc parlamentari. 

En qualsevol cas entenem que el Govern pot fer ús sempre
que vulgui d’un torn incidental, ara un torn incidental primer és
una prerrogativa del Govern, no va a petició d’un grup
parlamentari, no va a petició de cap diputat i segon, el Govern
en fa ús per un aclariment, per una informació. 

Per tant, Sra. Consellera, la convidaria que fes un torn
incidental si creu que està justificat i si creu que hi ha un
aclariment, una informació que el justifiqui, si no, en aquest
debat o en qualsevol altre debat, deixi que els debats que toca
substanciar-se entre grups se substanciïn entre grups.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Consellera. Intentaré ser breu perquè crec que
després del que ja hem sentit en el dia d’avui ja anam prou
servits.

Sra. Consellera, per part del portaveu del Grup Popular se li
feia una pregunta i era: què ha de succeir perquè vostè estigui
present i a les Illes en casos com aquest? Nosaltres, el nostre
grup, deixam una segona pregunta: què ha de succeir perquè el
portaveu del Partit Popular deixi de fer el ridícul? Avui assistim
al segon capítol d’una penosa intervenció sobre el tema de
l’incendi de Benirràs, el capítol primer va tenir lloc en la
interpelAlació a plenari, no va quedar prou content amb el que va
passar allí i avui ha estat disposat a repetir aquella situació.

Miri, se li demanen explicacions ara i diu que les que vostè
ofereix arriben tard. Jo em pregunto..., record perfectament el
text de la interpelAlació a la qual hem fet referència, on ja es va
parlar d’aquest incendi. El títol de la interpelAlació era “Política
en matèria d’extinció i prevenció d’incendis”, sense més. Ara
bé, el text de la interpelAlació, intencionadament, jo diria que
malintencionadament, parlava de prevenció i extinció d’incendis
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forestals, el que al final -com ja s’ha dit aquí- va provocar que,
fàcilment deduïble, era que qui és competent en aquest tema
llevat que es donin circumstàncies molt especials com ha passat
en aquest cas és la Conselleria de Medi Ambient, que va ser qui
va prendre la paraula en aquella interpelAlació. 

Sense cap dubte, si hagués tengut el Partit Popular la
valentia d’assumir que realment es volia parlar de Benirràs,
explícitament s’hagués pogut posar en la interpelAlació, però no
es va fer, es fa fer millor anar d’amagat, esperar que algú deduís
què és allò que es vol dir el que presenta el Partit Popular i és
clar, com han pogut veure el portaveu ens ha demostrat que ell
sí que té habilitats endevinadores, ens ha explicat què és el que
passaria si el conseller hagués estat del Partit Popular i ens ha
demostrat que té capacitats endevinadores a part de demostrar
que sap comptar, perquè ens ha sabut dir quantes hores són els
dies que vostè suposadament no hi era. 

Però al marge d’això resulta trist, Sra. Consellera, que l’únic
i principal argument de la crítica, tot allò que gira entorn de
l’incendi de Benirràs consisteixi i sigui i giri entorn de la seva
absència aquells dies, poc l’importa, al Partit Popular, què es va
fer a Benirràs, pot importa com es va actuar, poc importa que
els càrrecs jeràrquics als quals corresponia i tocava ser-hi, hi
fossin, i que fessin la feina que els tocava i que actuassin
degudament i correctament; li importa molt poc què passa al
bosc i què passa en realitat amb els veïns i en aquella zona,
l’únic que li interessa és intentar treure un rèdit polític d’una
manera penosa, repetesc, idò se centren en allò que segurament
deu tenir menys importància.

Només recordaré una cosa, si realment són tan importants
les absències, crec que la balança quedaria desproporcionada,
desequilibrada si ens posàssim a recordar absències importants
de càrrecs del Partit Popular en casos de desastres ecològics
importants que han tengut lloc a Espanya i que varen ser bastant
més sonats que aquest incendi de Benirràs. Segurament quedaria
bastant malparat el Partit Popular.

No contents amb això però, avui el súmmum de la... -crec,
perquè al final ja s’ha de dir així- de la hipocresia, hem pogut
sentir afirmacions com que..., el que vostè ha llegit, que el
dilluns -el que li han dit- no hi havia ningú, el dilluns no hi
havia ningú. Segurament deu ser, Sra. Consellera, perquè el
portaveu del Partit Popular amb el cotxe de la Policia Local en
què es passejava per la zona, devia dur els vidres tintats i no
veia ni bombers ni camions ni avions ni helicòpters...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sra. Presidenta, m’està... Sra. Presidenta, per una qüestió
d’ordre...

EL SR. BONED I ROIG:

...si hagués estat d’una altra manera, tal vegada no tendria
tants dubtes com té en aquest moment, però miri, crec que al
final...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, disculpi. Digui, Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sra. Presidenta. A mi no s’ha de dirigir, és a la Sra.
Consellera.

EL SR. BONED I ROIG:

M’estic dirigint a la Sra. Consellera.

EL SR. JEREZ I JUAN:

A mi no m’ha d’anomenar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, perdoni, Sr. Boned, continuï i centri’s en el...

EL SR. BONED I ROIG:

No pensava que parlar del Sr. Jerez fos tan... fos delicte,
però miri, si tan de mal li fa..., bé, no ho farem, no ho farem, no
parlarem d’ell, però sí, tendrem l’oportunitat de parlar en la
moció que crec que en una setmana el tema seguirà perquè
encara en dos capítols, com que no hi ha dos sense tres, no ha
quedat content, podrem parlar-ne més en una setmana.

Breument per acabar, Sra. Consellera, crec que amb les
explicacions que ens ha donat avui qui no queda satisfet és
perquè té interessos més enllà de conèixer què és el que va
passar en aquell incendi, té interessos més enllà de la
preocupació que tenen els mateixos veïns de Sant Joan i, com
queda demostrat a vegades quan es fan propostes com aquestes
dels tallafocs dels quals parlàvem, que segurament deu venir
també suggerida per l’alcalde de Sant Joan, que ja la va fer en
el seu moment i ara ja mir a la consellera, ja no en tenim un,
tenim dos aspirants a bombers al món de la política.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Sr. Jerez, té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument i en primer lloc
i en relació amb el que s’ha dit aquí en aquest torn de rèplica
vull fer una especial referència, inevitable per això, al debat que
es va produir fa unes setmanes en aquesta seu parlamentària.
Crec que l’única persona que no va entendre de què anava era
vostè, Sra. Consellera, l’única.
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Miri, tenc el Diari de Sessions aquí i tots i cadascun dels
grups parlamentaris que varen sortir a la tribuna, varen parlar de
Benirràs i duien el discurs escrit sobre Benirràs. No es venia a
parlar de Benirràs? El Sr. Conseller no venir a parlar de
Benirràs quan a la contrarèplica tenia escrit... 

(Remor de veus)

Senyors diputats, senyors diputats, recorrin al Diari de
Sessions del plenari, llegeixin-lo i veuran com vostès anaven
perfectament preparats perquè sabien perfectament a allò que
anaven. L’única persona que sembla ser que no sabia on es
trobava ni el que feia en aquesta seu parlamentària era
precisament la consellera, que hi era i no va voler intervenir.
Repassin per favor el Diari de Sessions, tots i cadascun de
vostès parlen de Benirràs, fins i tot n’hi ha alguns que comencen
encetant el debat amb Benirràs. Per tant, no ignorin el que va
succeir. Aquest és fet, aquest és el fet, l’única persona que no va
voler entendre, en aquell moment, de Benirràs va ser
precisament la Sra. Consellera.

Miri, Sra. Consellera. Em sap molt de greu que vostè...,
hauria d’anar a Galícia a parlar del Sr. Feijóo, em sap greu, no
justifiqui... l’absència o no del Sr. Feijóo que m’ha dit que
tampoc no sabia si hi era o no hi era, per tant, li dic el que vostè
m’ha dit a mi: no digui el que no sap. No digui el que no sap. El
que no sap, no ho digui. D’acord?

Miri, he reconegut el treball, la feina, la dedicació, l’esforç
i el sacrifici de totes aquelles persones que varen intervenir en
les tasques d’extinció de l’incendi. Només no puc reconèixer
una feina que va ser la seva perquè no hi va ser. Possiblement,
si vostè hi hagués estat en lloc d’estar on no havia d’estar,
possiblement, en aquest moment alguna cosa a vostè li hagués
tocat, però vostè és l’única a la qual no puc reconèixer una feina
que no sé si, almanco, la va fer per telèfon. No ho sé.

Un altre fet, crec que no és anecdòtic que la consellera no hi
fos, no és anecdòtic. És anecdòtic que amb un incendi de nivell
2, la Sra. Consellera, no agafi i es presenti el més prest possible,
això és anecdòtic? Això s’ha dit aquí, que és anecdòtic. Això no
és anecdòtic. Això és preocupant. Això és extremadament
preocupant.

Miri, s’ha criticat aquest diputat, això és deport nacional dels
grups que donen suport al Govern, però aquest diputat el que fa
és desenvolupar les seves feines que com a oposició li
corresponen i són les de control en primer lloc. Vull recordar
que en la moció que es discutirà en el plenari que toqui, hi ha
dos punts que no són dos punts dirigits a exercir les meves
feines de control, són dos punts que crec que el Grup
Parlamentari Popular els presenta amb un esperit constructiu i
esper, Sra. Costa, que em doni la raó. 

Crec que a aquesta comunitat li fa falta una llei de prevenció
i extinció d’incendis. Crec que la matèria en aquest moment
d’emergències i la que dóna cobertura a tots aquests desastres
necessiten una regulació concentrada. El que faig en aquest
primer punt d’aquesta moció és proposar que el Govern presenti
el més prest possible un text...

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, és el debat de la moció ja avui o...? És que
ara tenc dubtes, no sé si estam en una compareixença o en un
debat d’una moció, pregunto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, deixi acabar el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

I, en segon lloc, també entenc que és extremadament positiu
el segon punt de la nostra moció, que és incrementar, si és el
cas, la línia d’ajudes a aquells afectats per l’incendi que es va
produir o que es va generar als indrets de la Cala Benirràs.

Poca cosa més li he d’afegir, Sra. Consellera, i esperam que
li prengui vostè la paraula, no a mi, sinó al portaveu del PSM
per tal que comparegui a la moció...

(Rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, centri’s en el tema.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, vostè i jo estam
condemnats a no entendre’ns, perquè jo crec que he entès del Sr.
Llauger, al qual vostè es referia, és que efectivament...

(Rialles)

No crec que sigui el moment ni el lloc de discutir a qui
corresponen el torns incidentals, que com vostè sap molt bé i jo
sé molt bé els torns incidentals corresponen al Govern, no a cap
grup parlamentari. Vostè estigui tranquil que jo dimarts que ve,
per suposat, seré al Parlament, però intervendré o deixaré
d’intervenir amb un torn incidental quan jo ho consideri oportú
perquè som qui ostenta la representació, en aquest cas, de
consellera del Govern; quan vostè l’ostenti, si l’arriba a ostentar
algun dia, llavors vostè podrà obrir tots els torns incidentals que
vulgui.
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I, miri, jo l’entenc, Sr. Jerez; jo entenc que vostè al cap no
té ni Benirràs, ni l’incendi, ni les conseqüències, ni el que va
passar. En aquests moments vostè i el seu partit estan en altres
batalles que res no tenen a veure amb això i que vostè ara
utilitza de forma partidista, com avui aquí s’ha pogut veure
perfectament, perquè del que més hem parlat en aquesta
compareixença ha estat de tot menys del fons de l’assumpte, és
a dir, quins mitjans es varen utilitzar -així ho he intentat jo a la
meva primera intervenció-, si aquests mitjans van ser suficients,
si va intervenir tota la gent que hi havia d’intervenir, si hi va
haver coordinació i si hi va haver el més important de tot, danys
en les persones o en les coses. Jo no sé què hagués passat, Sr.
Jerez, si hi hagués hagut un sol ferit, perquè la primera vegada
a un incendi que es decreta el nivell 2 i el resultat objectiu ha
estat una excelAlent feina tècnica, Sr. Jerez, no sé quin discurs li
quedarà a vostè si el dia de demà, els ciutadans no ho vulguin,
ha de ser vostè el responsable d’emergències i passàs alguna
cosa amb algú ferit; no sé què hagués passat en aquest cas. 

Jo no ho he volgut dir, ho ha dit la portaveu d’Eivissa pel
Canvi a la seva segona intervenció, efectivament el tema del
tallafocs. Jo no crec, ens podem posar a discutir de les coses
tècniques que vulgui; jo no, perquè ni en tenc coneixements ni
és la meva responsabilitat; la meva responsabilitat és política i
no tècnica, i si els tècnics en el seu moment ho varen
desaconsellar perquè posaven en perill la integritat, fins i tot la
vida, d’aquestes persones, evidentment van actuar de forma
correctíssima, sobretot quan el resultat va ser el que tots hem
mencionat. 

I vull deixar una cosa ben clara, perquè de les seves
paraules, Sr. Jerez, encara, d’aquesta manera torticera, vostè
deixa entreveure com si jo me n’hagués anat sabent que es
produiria l’incendi o ja s’hagués produït. No, no, és que vostè,
Sr. Jerez, amb molt mala intenció ho deixa caure, perquè aquí
cara a cara i en el debat no s’ha atrevit a dir determinades coses
que per darrere sí es diuen. Per tant li deix clar que jo no era a
Espanya quan es va produir l’incendi, per si li queda qualsevol
dubte o per si haguéssim d’anar a qualsevol altra banda. Per
això li ho vull deixar ben clar, Sr. Jerez.

I en definitiva jo em qued amb el positiu, amb el positiu que
ha estat que aquesta comunitat, a pesar del debat polític que
d’alguns no està a l’altura que tenim dels nostres professionals
i dels nostres tècnics i dels nostres funcionaris, és que aquesta
comunitat té capacitat de reacció, que casualment quan el
president del Govern a Eivissa, i jo mateixa i el conseller de
Medi Ambient, amb l’alcalde de Sant Joan al costat, anunciam
el pla d’ajudes i de restauració, que es publica a la premsa el dia
7 de setembre, és quan vostès reaccionen i demanen una
interpelAlació, que ja s’ha explicat aquí bastants vegades que no
la va acabar d’escriure molt bé, perquè no som jo només que ho
vaig entendre així, el mateix conseller de Medi Ambient, el Sr.
Vicens, va contestar la interpelAlació i va fer menció a la política
d’incendis forestals del Govern. Clar que després tots els altres
portaveus varen fer menció a Benirràs, perquè vostè, Sr. Jerez,
ja havia intervengut la primera vegada i tot el seu discurs va
anar en referència a Benirràs, i tenim que la qualitat política dels
nostres portaveus parlamentaris és suficientment elevada per
donar-li resposta, a vostè, Sr. Jerez.

I per últim també he de concloure que, donat que es va donar
el pitjor incendi en el pitjor lloc, a la pitjor hora i el pitjor dia,
amb la intervenció de 400 persones, cinc hidroavions, tres
avions de càrrega en terra i deu helicòpters, crec que en aquesta
comunitat podem estar orgullosos dels efectius tècnics que
tenim. I sobretot hem de desitjar de cara al futur que també
estiguin a l’alçada d’aquesta capacitat tècnica algunes capacitats
polítiques.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Abans de passar al debat del segon
punt de l’ordre del dia volem agrair la presència de l’Hble.
Consellera i dels seus acompanyants i les explicacions que ens
han donat. Gràcies.

II. Proposició no de llei RGE núm. 4458/10, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions al
litoral de les Illes Balears.

A continuació passam al debat del segon i darrer punt de
l’ordre del dia d’avui, relatiu a la Proposició no de llei RGE
núm. 4458/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions al litoral de les Illes Balears.

Per a la defensa de la proposició no de llei per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Soler, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, quan
una gestió correspon a diferents organismes no sol anar bé mai,
essent sempre els grans perjudicats els ciutadans de la nostra
terra, i en aquest cas en concret que avui ens debat aquesta
proposició no de llei també els turistes que ens han visitat aquest
estiu passat.

És cert que Madrid és enfora, i que molt probablement la
ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí no sàpiga ni on
és Deià, ni Banyalbufar, ni Estellencs, ni Portocolom. La veritat
és que per això hi ha un representant d’aquest ministeri a
Balears; en aquest cas és el Sr. Celestí Alomar, el qual hauria de
conèixer de primera mà la problemàtica que afecta els nostres
municipis costaners i del litoral. Aquest estiu hi ha hagut
municipis que no han pogut oferir la seva millor imatge ni
turística ni als propis residents a causa de la nulAla resposta a les
seves peticions fetes davant Demarcació de Costes. 

És especialment significatiu el mal estat de les cales que se
situen a la Serra de Tramuntana. El despreniment de terra,
pedres, roques, produït als penya-segats de les cales, en zona de
domini públic marítim terrestre, pot posar en perill la seguretat
de les persones que acudeixen a la platja: s’interrompen i
s’inutilitzen els passos per a vianants que hi ha a les cales; es
troben en mal estat determinades escales d’accés públic a la
mar, com per exemple Cala Deià; a causa dels temporals
d’aquest hivern hi ha explanades que han sofert desperfectes i
han desaparegut algunes de les baranes de protecció; alguns
murs de contenció situats a passejos marítims es troben en molt
mal estat; existeixen vaixells encallats damunt les roques, com
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per exemple pugui ser Portocolom, després de més de quatre
mesos de reivindicar la seva retirada; edificacions de pescadors
catalogades com a bé d’interès cultural en estat ruïnós; i
moltíssims problemes amb les partions de costes, per exemple
a Muro, a Formentera -que és un cas a part que s’ha debatut en
aquesta mateixa cambra parlamentària-, i que no han tengut
resposta.

És molt greu el cas d’Estellencs, aquí on la seva única cala
i platja ha hagut d’estar tancada durant tot l’estiu a l’accés al
públic pel seu mal estat. El seu mateix ajuntament té un estudi
fet de com hauria de ser la solució en aquesta cala en concret, i
fins al dia d’avui per part de Demarcació de Costes, en aquest
cas del ministeri, no ha obtingut resposta. També és molt
perillós l’estat de Cala Deià, on el mateix ajuntament ha hagut
de posar unes xarxes de protecció als penya-segats en protecció
dels perills que hi pugui haver.

Per tant, davant tota aquesta situació i davant la manca de
sensibilitat i resposta que hi ha per part del Ministeri de Medi
Ambient Marí i Rural, el Partit Popular el passat 17 d’agost,
recollint una queixa pràcticament de tots els municipis, els que
corresponen a la Serra de Tramuntana en concret, però la resta,
vàrem presentar aquesta proposició no de llei establint els seus
tres punts: primer, recopilar la informació i analitzar l’estat de
la franja costanera i les infraestructures d’ús públic litoral de les
Illes Balears, establint un plan d’actuacions a litorals a les Illes;
segon, que la Demarcació de Costes, dependent del Ministeri de
Medi Ambient i Medi Rural i Marí, iniciï urgentment totes les
obres de condicionament del litoral de les Illes Balears; i, tercer,
realitzar un seguiment de vigilància de les actuacions realitzades
a la costa balears, de l’evolució del front litoral, dels penya-
segats i de les platges, i estudiar la dinàmica de problemes de
regressió a les platges i cales de les Illes Balears.

La nostra proposició no de llei intenta no caure en sac buit,
sinó que es doni resposta a totes aquelles peticions dels
municipis, que són els coneixedors de primera mà de la seva
pròpia problemàtica, i que encara que Madrid sigui enfora la
seva delegació aquí a Balears sí que sigui conscient de la
problemàtica que els afecta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. En torn de fixació de posicions, el Grup
Parlamentari Mixt no vol intervenir. Pel Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds el Sr. Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, respecte d’aquesta
proposició no de llei del Partit Popular, compartim el
plantejament d’entrada, que fa referència a la importància del
turisme, a la importància del bon estat del litoral per al turisme
i també per a les persones residents. També compartim la
necessitat que el Ministeri de Medi Ambient i la Demarcació de
Costes aquí facin actuacions en molts de casos molt necessàries,
que en molts de casos, com ja ha exposat la portaveu del Partit
Popular, fins i tot aquest estiu han impedit l’accés a algunes
platges. Coneixem de manera molt especial la situació difícil a
la costa nord, a Deià, a Valldemossa, a Estellencs, a
Banyalbufar; són platges molt vulnerables al vent, als

esllavissaments, a les mateixes ones, i moltes vegades hi ha
aquests despreniments. 

Pensam, en qualsevol cas, que les actuacions han de ser
ràpides, però també pensam que han de ser acurades, perquè
moltes vegades la solució a aquests problemes és posar un mur
de formigó, posar unes malles de protecció, que moltes vegades
és una solució amb un impacte paisatgístic que s’ha de valorar
que sigui la més adequada. També pensam que s’han de seguir
els tràmits ambientals, els tràmits d’informació pública; tot això
lògicament s’ha de compaginar al màxim la urgència de
l’actuació amb les garanties ambientals i les garanties
d’informació pública que sempre són necessàries.

La qüestió de l’eliminació de les barques abandonades
també és important. Ella ha fet referència a alguns municipis en
què aquest ha estat un tema d’actualitat. Recentment hem sabut
que en el municipi de Maó també ha estat un tema que ha
ocasionat protestes i moviments per part de veïns, però és un
tema que la veritat és que presenta dificultats. Presenta, primer,
la dificultat que una barca sempre té un propietari i moltes
vegades es necessita el concurs del propietari, només es pot
actuar sense el concurs del propietari en darrera instància; també
presenta el problema que se superposen competències
d’ajuntaments que tenen competències sobre platges, sobre
competències de costes. Tot això que hi hagi dificultats no vol
dir, lògicament, que no s’hagi de fer, perquè aquestes barques
abandonades causen un deteriorament evident del litoral.

Respecte de la qüestió..., el punt 3 també fa una referència
als problemes de regressió de les platges i a la dinàmica. En
això també voldria dir que un altre tema que ha estat molt
d’actualitat darrerament és la qüestió de la regeneració de les
platges i la possible disjuntiva entre les solucions, diguem,
toves, les solucions ambientalment menys agressives que poden
consistir a restringir els accessos, a posar mesures de caire
natural per mantenir l’arena a les platges, i les solucions més
dures d’extreure arena del fons de la mar, que moltes vegades
s’ha fet sense cap precaució ambiental, i dur-la de manera
massiva a la platja que es tracta de regenerar, regenerar entre
cometes.

He de dir que hi ha molts de motius de reflexió. De totes
maneres els termes en què està la proposició no de llei són molt
genèrics i per tant bàsicament hi estam d’acord. El punt primer
parla de recopilar informació i analitzar l’estat de la franja
costanera i de les infraestructures d’ús públic, i que s’estableixi
un pla d’actuacions al litoral de les Illes Balears. Nosaltres
estam d’acord que això es faci; suposam que la informació i
l’anàlisi es tenen per part de Demarcació de Costes, però també
entenem que una planificació de les actuacions, sobretot en un
moment en què hi ha tants de casos en què les actuacions són
necessàries, és correcta.
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També ens sembla correcte el punt tercer -deix el segon per
al final-, entenent també, com en el punt anterior, que és allò
que ha de fer Demarcació de Costes, que és realitzar un
seguiment, realitzar una vigilància de les actuacions, de
l’evolució del front litoral, i tota aquesta qüestió de la dinàmica
i dels problemes de regressió de les platges. Per tant aquest punt
primer i aquest punt segon tenen el nostre vot favorable.

Respecte del punt segon, la nostra intenció també és votar-lo
favorablement, però voldríem fer-li alguna matisació. El punt
segon diu que la Demarcació de Costes iniciï urgentment totes
les obres de condicionament del litoral de les Illes Balears.
Seguint amb la reflexió que feia fa un moment deia que la
urgència..., és evident que la situació necessita actuacions
ràpides i àgils, però la urgència no ha d’anar en detriment de
garanties ambientals i d’informació pública, i aquesta és una
primera matisació que hauria d’estar present en el punt per
evitar actuacions sense les garanties necessàries. I el segon punt
és aquest “iniciar urgentment totes les obres de condicionament
litoral”. No entenem què vol dir “totes”; vol dir totes les
necessàries?, totes les urgents?, totes les possibles?, totes les
imaginables?, totes les millores que es podrien fer? Evidentment
aquest “totes” només seria comprensible en una situació en què
el Ministeri de Medi Ambient o Demarcació de Costes tengués
una disponibilitat pressupostària ilAlimitada que permetés fer tot
allò que es pogués fer per millorar les nostres costes, cosa que
a més no acaba de compaginar amb el punt primer, que parla
d’un pla d’actuació. Un pla d’actuació suposa priorització,
suposa establir urgències.

Per tant, ajuntant una mica les dues idees de fer les
actuacions més urgents i de mantenir les garanties ambientals i
d’informació pública, nosaltres proposaríem que el text digués
que “la Demarcació de Costes, dependent del Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí, iniciï les obres més urgents del
litoral de les Illes Balears, amb ple respecte cap als necessaris
tràmits ambientals i d’informació pública”. Naturalment estam
disposats que al final d’aquesta intervenció ens puguem
entretenir cinc minuts a trobar una formulació d’aquest punt,
que pugui ser aprovada per l’assentiment dels diferents grups.

Una darrera reflexió volia fer, al marge dels punts, perquè
crec que no es pot parlar de litoral sense fer aquesta reflexió,
que és sobre la qüestió de qui toquen ser les competències i la
necessitat que hi hagi les transferències. Ens crida l’atenció que
el Partit Popular proposa tota una sèrie d’actuacions en el litoral
sense fer la reflexió que serien més fàcilment dutes a terme si
nosaltres disposàssim d’aquestes competències; crec que
nosaltres ho podríem fer millor, ho podríem fer amb
coneixement de primera mà, ho podríem fer amb un
coneixement més acurat de la nostra sensibilitat ambiental o de
les nostres preferències si fossin competència nostra. És evident
que no tot es pot transferir, fins i tot constitucionalment; és
evident també que amb les converses que es tenen en aquest
moment entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri ja es
perfila què és allò que s’ha de transferir i què és allò que no s’ha
de transferir, per tant evidentment no serà tot, però que moltes
d’aquestes actuacions possibles sí que serien susceptibles de ser
competència autonòmica i que nosaltres ens mantenim en
aquesta reivindicació.

En qualsevol cas, aquesta és una reflexió que volia aportar
que no estrictament colAlideix amb la nostra posició sobre els
punts 1, 2 i 3 que he expressat abans.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, sumar-nos a la
proposta de transacció que ha fet el representant del BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, i si la portaveu del Partit Popular
l’accepta doncs crec que sí que aprovaríem aquesta proposició
no de llei per assentiment o per unanimitat de la comissió.

Per altra banda, sí que m’agradaria comentar que de les
paraules de la portaveu del Partit Popular i de la proposició no
de llei, l’argumentari, hi ha una certa contradicció entre
l’exposició de motius i les propostes o els tres punts que
finalment crec que aprovarem; en el sentit que, per una part es
posa perfectament de manifest quina és la situació, quina és la
realitat, i per altra banda, en el segon punt, demana l’inici urgent
d’una sèrie d’obres quan en el punts 1 i 3 del que es tracta és de
recopilar i d’identificar perfectament aquestes qüestions.

Jo voldria dir que, tot i que pareixi un doi, però ens
acostumam que totes les coses pareix que han de tenir solució
i pareix que han de tenir una resposta dels poders públics a
l’hora d’afrontar-les, i em referesc a què no tot es pot evitar,
quant als esllavissaments a la Serra de Tramuntana, el temps
que veiem de les pluges, les característiques geològiques de la
comunitat i, com s’exposava al punt anterior de la comissió, en
el cas de l’incendi de Benirràs, hi ha situacions que són
efectivament inevitables, que es produeixen, i que no totes tenen
una solució tècnica i per tant que amb un pressupost o amb una
obra quedin arreglades.

Però per damunt de tot sí que hi ha una cosa que les
administracions públiques han de tenir perfectament identificat
i en tot moment aclarit, que és la prudència i la seguretat de les
persones per damunt de tot. És a dir, moltes vegades quan des
de determinats municipis es reivindica donar solucions
tècniques a esllavissaments, en el cas concret de cales de la
Serra de Tramuntana o de la costa nord, doncs moltes vegades
el que s’ha de tenir present és que per damunt del plaer d’anar
a prendre un bany a aquestes cales hi ha d’haver la seguretat i la
integritat de les persones que les puguin visitar, i que el paisatge
no és una cosa que s’hi pugui intervenir absolutament en tots els
punts i en tots els sentits, hi ha solucions tècniques i
d’enginyeria que sí que permeten resoldre algun d’aquests
problemes, però que tenen un evident impacte paisatgístic que,
com diu el refrany, seria segurament en molts casos pitjor el
remei que la malaltia.
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Llavors, vull manifestar a la representant del Partit Popular,
doncs sobretot això, que és important que les administracions i
sobretot els polítics que hi som al front, transmetem aquesta
serietat i el rigor a l’hora de fer les propostes i dur-les a terme.

Per altra banda, quan manifesta que Madrid és enfora, en el
sentit que és el responsable de Costes i que és el responsable
d’aquesta àrea a la qual fa referència aquesta proposició no de
llei, dir que, com ha anomenat ella, hi ha un delegat de Costes
que, a més, és mallorquí i coneix perfectament la situació, però
que també siguem molt seriosos a l’hora de fer els
plantejaments, i és que per damunt de qualsevol reivindicació,
de qualsevol actuació política concreta, i més en temps de
campanya preelectoral, no es pot fer tot, el pressupost és el que
és, el pressupost dóna pel que dóna i les prioritats és del que
crec que hauríem d’estar i hauríem d’intentar posar-nos d’acord.
En qualsevol cas, tot passa necessàriament per la coordinació de
les diferents administracions, que al final és la coordinació de
les persones que ostenten els càrrecs en aquestes diferents
administracions.

I després, recordar una cosa que crec que la setmana
passada, en el plenari del debat de les propostes de resolució del
debat de política general, es va aprovar solAlicitar o demanar la
transferència de Costes, de la gestió de Costes a Balears, si no
de tot almenys de part, i que, per tant això també requereix molt
d’enteniment i molt de diàleg per part de totes les forces
polítiques, a un moment, a més, que necessitam parlar no només
d’aquestes qüestions concretes sinó d’algunes més àmplies,
perquè la societat requereix de respostes responsables i
d’actituds responsables dels polítics que la representam. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcías. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions?

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sí, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull fer ús de la paraula
per dir que acceptam la transacció proposada pel portaveu d’Els
Verds, crec que el sentit del que aprovarem és exactament el
mateix que està expressat aquí, simplement que s’iniciï
urgentment, ell ens ho posarà m’imagín per escrit o ja ho té
redactat; clar, no és el mateix, no és contradictori, com ha dit el
Sr. Garcías, el punt 1 i el punt 3 amb el punt 2, el punt 1, de
recopilar la informació, i el punt 3, de realitzar un seguiment i
vigilància de les actuacions, no és contradictori amb fer les
obres urgents.

Per exemple, parlem de Cala Estellencs, és urgentíssim que
un municipi que l’única platja que té, i es diu Cala Estellencs,
que està tancat l’accés al públic i que tot l’estiu hi ha anat gent,
sota el seu propi risc, perquè no ho evitaràs, a no ser que hi
posis policia 24 hores o 48 hores, no es facin les obres
necessàries.

No és lògic que, per exemple, el problema de Cala Agulla,
on tots els partits polítics, per unanimitat d’aquest Parlament,
hem acordat regenerar la platja de Cala Agulla de Capdepera,
tot l’estiu no hi hagi hagut arena i hi hagi hagut roques, en
perjudici d’una zona costanera amb molta planta hotelera.

Per tant, no és contradictori que mentre la Demarcació de
Costes faci la seva feina de recopilar tot el que sigui necessari,
faci les obres més urgents que ella, més que cap de nosaltres,
pràcticament toca saber quines són les més urgents, i on ha de
prioritzar Madrid, a través de la seva Demarcació de Costes de
Balears, quines inversions són les més necessàries.

Tot això al Sr. Llauger li don la raó, sense que ens haguem
de botar cap tràmit ambiental ni que haguem de fer res que no
sigui coherent, per tant ben fet. Ara bé, m’admetreu que no
podem tenir platges tancades en ple estiu quan una illa viu del
turisme, o tenguem platges que no s’hi pugui accedir o que hi
hagis de tenir esment o que les baranes per entrar-hi, això no pot
ser. I que, a més, el Sr. Alomar, exconseller de Turisme, toca ser
coneixedor que això és un greu perjudici per a les nostres illes.

Per tant, res més, estic contenta que es pugui aprovar per
unanimitat, crec que es demostra que tots estam preocupats
perquè això se solucioni i evidentment que no caiguin en cas
buit, com poden haver caigut altres proposicions no de llei i que
instem el Govern de la nació que ens faci cas. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Per tant, el grup proposant, el Partit
Popular ens ha de presentar la modificació del text i entenc que
tots els portaveus hi estan d’acord, no és així? Sí.

Per tant, si li pareix bé la podria llegir amb veu alta, Sra.
Soler?

No, llegeixi amb veu alta, per favor.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Diu: “Que la Demarcació de Costes, depenent del Ministeri
de Medi Ambient i Medi Rural i Marí iniciï les obres més
urgents del litoral de les Illes Balears, amb respecte cap als
necessaris tràmits ambientals i d’informació pública.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Per tant, entenem aprovada per
assentiment la Proposició no de llei RGE núm. 4458/10, relativa
a actuacions al litoral de les Illes Balears.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Gràcies.
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