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LA SRA. PRESIDENTA:

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

No es produeixen substitucions?

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 5943/12, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a conservació i desenvolupament
socioeconòmic dels espais naturals; i RGE núm. 6379/12,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a protecció de les praderies de
posidònia i canvi climàtic.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5943/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a conservació i
desenvolupament socioeconòmics dels espais naturals.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 5943/12, per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Marí per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
finalitat bàsica de la declaració d’un espai natural protegit és
garantir la conservació dels seus valors naturals, culturals,
estètics i científics, reconeguts per la societat i amb el suport
d’una norma legal.

El terme conservació resumeix en un sol concepte un ampli
i divers ventall de mesures adreçades al manteniment o a la
recuperació d’un estat favorable dels elements que formen la
biodiversitat, espècies, hàbitats i ecosistemes, d’un parc i el seu
patrimoni natural general. Les administracions públiques han
utilitzat diferents instruments per protegir aquests espais: tenim
parcs, paratges, reserves i monuments naturals, i un parc
nacional. A Balears en concret tenim 10 espais naturals i 24
finques públiques que suposen tot un potencial per a les nostres
illes. El nostre objectiu principal ha de ser compatibilitzar
aquesta protecció dels valors naturals d’aquests espais i la seva
conservació amb l’activitat sociocultural i econòmica que sigui
possible. 

Després d’anys d’experiència en la gestió dels espais
naturals de la nostra comunitat hem de reconèixer que els
mateixos residents de les Illes coneixen poc aquests indrets, ja
que cap espai natural a l’any no és visitat per més d’un 15% de
la població en el millor dels casos. Així podríem concloure que
no s’està produint un increment dels visitants en els nostres
espais naturals de les Illes i que en principi cap d’ells no es
troba al límit de la seva capacitat de càrrega, per la qual cosa
l’objectiu d’augmentar el seu nombre, per tant, sembla lògic.

ParalAlelament hem de constatar el desig de la societat de
recuperar el contacte amb la natura. La cultura de l’oci,
necessària per combatre l’estrès de la rutina diària, ha provocat
aquest augment en l’interès pels espais d’interès natural i
paisatgístic. De la mateixa manera la situació de crisi econòmica
que ens envolta està ajudant que moltes persones donin valor a
aspectes del viatge no tan materials i busquin experiències que
els facin recordar el seu temps a un indret concret. De la

mateixa manera els residents a les Illes Balears també volen
viure aquest tipus d’experiències i gaudir dels espais naturals de
les Illes tantes vegades desconeguts.

Per tant un tema clau per aconseguir augmentar aquestes
visites als espais naturals i aconseguir un model econòmic que
permeti en un moment de crisi continuar mantenint i millorant
aquests espais és, en primer lloc, millorar i afegir nous canals
d’estratègia de comunicació i promoció d’aquests que doni
resposta a aquest interès. Actualment el destí d’oci de molta
gent està en funció de la informació que pot trobar per canals de
comunicació convencionals, però també, i quasi més important
ja a dia d’avui, per canals no tan convencionals, però que en
aquests moments s’han convertit en una eina imprescindible de
qualsevol institució pública o privada que vulgui fer arribar el
seu producte a la societat, una societat cada vegada més global
i alhora més exigent amb la informació. I, en segon lloc, hem
d’oferir nous productes i serveis mitjançant els quals tothom
pugui trobar les seves necessitats d’oci cobertes en aquests
espais i en el seu entorn.

Aquest model és un aposta clara ja a diferents parcs naturals
tant d’Espanya com d’Europa; Catalunya, País Basc, Andalusia,
França, Itàlia, Alemanya i Àustria ja han encetat aquesta línia
d’actuació. Aquí entenem que ha arribat l’hora d’apostar pels
espais naturals com a tret diferenciador de la resta del món,
potenciant així un turisme mediambiental, que en definitiva és
un tipus de turista més interessant per a la sostenibilitat de les
nostres illes, i potenciant també l’ús públic entre els residents de
manera que els habitants de les nostres illes també puguin
gaudir de l’entorn del lloc on viuen des d’una altra perspectiva
moltes vegades desconeguda.

Tot això des d’un model de gestió integrat, centrat en la
gestió de conservació, la gestió econòmica, la gestió de l’ús
públic i la gestió enfocada al desenvolupament socioeconòmic
de la zona d’influència del parc. 

Per tot això el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a elaborar un pla de conservació i
desenvolupament socioeconòmic dels espais naturals de les Illes
que segueixi els següents criteris: en primer lloc, posicionar els
espais naturals i les finques públiques com a referents en les
activitats de turisme actiu; hem d’entendre que els espais
naturals són grans generadors d’activitat econòmica, també, ja
que atreuen persones que abans o després de la seva visita ha de
menjar, dormir, descansar o simplement agafar un mitjà de
transport per arribar o marxar; d’aquesta manera plantejarem la
inclusió a la informació que es lliure als visitants de totes les
possibilitats que té en l’entorn de cada un dels parcs per tal de
dinamitzar l’economia local entesa en un sentit ampli. De la
mateixa manera instam el Govern a posar en marxa la
candidatura d’adhesió a la Carta Europea de turisme sostenible,
ja que entenem que això incrementarà les possibilitats de
participació del sector privat.
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Com a segon criteri entenem que s’han de difondre les
activitats que es desenvolupen en els espais naturals. S’ha
detectat que la difusió d’activitats i el coneixement dels espais
és un dels punts febles que tenim en comú, ja ho dèiem al
començament. A la majoria de comunitats autònomes s’estan
desenvolupant iniciatives que conjuguen la promoció dels espais
naturals amb el seu atractiu turístic i el respecte pel medi
ambient, totes elles amb el suport d’estratègies de comunicació
i màrqueting per arribar al gran públic. En aquest moment
trobam tota la informació per als visitants a diferents canals,
canals convencionals, com dèiem abans, però també algunes
oficines d’informació turística. En la majoria dels casos els
elements d’informació es limiten a mostrar plànols dels parcs,
així com les rutes que es poden seguir; en cap moment no es
troben referències a altres tipus d’activitats per als visitants, i
per això creim que s’ha de treballar en aquest sentit.

En tercer lloc entenem que els espais naturals han de ser un
element afavoridor de la desestacionalització. Els visitants d’un
espai natural poden ser de tres tipus: residents, com dèiem, el
turisme nacional i internacional i també els especialitzats,
aquelles persones que tenen finalitats concretes en les seves
visites als espais naturals -ornitològiques, esport, observació
d’espècies animals i vegetals, senderisme, nàutica, etc. Aquest
és un tipus de públic, fins ara el més desenvolupat, que no
podem descartar com a objectiu, tot i que es troba bastant
consolidat, però entenem que hem d’obrir els nostres parcs
també als residents i a un turisme molt més ample.

En quart lloc creim que hem de crear un model sostenible
econòmicament que ens permeti la millora constant en el
manteniment i la conservació dels espais naturals. Per això s’ha
d’obrir una reflexió sobre quines activitats i en quina mesura
han de ser gratuïtes i quines no. 

Finalment entenem que s’ha d’afavorir la participació de la
societat en els espais naturals. Ja a Espais de Natura, a la junta
rectora i als patronats, hi ha presents diferents representants de
la societat balear, però entenem que a través d’aquest pla s’ha
d’aprofundir en aquesta participació amb una especial referència
a aquells municipis i indrets on es troben enclavats els parcs per
afavorir així aquesta perfecta conjunció entre uns i altres.

En aquesta línia entenem també que s’han d’estudiar noves
vies de finançament on es compatibilitzin aportacions privades
i públiques que possibilitin el creixement econòmic de les àrees
d’influència socioeconòmica dels voltants dels espais naturals.
Tot això redundarà en una millora de la seva conservació i del
seu estat. 

En definitiva es tracta de fer compatible la conservació i el
desenvolupament socioeconòmic derivat de les potencialitats
que els nostres espais naturals aporten a les nostres illes i que,
en definitiva, ens fan úniques.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part de Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Sr. Boned, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sra. Marí, jo crec que
bàsicament si tancàssim els ulls i només escoltàssim, per part
d’algú que acabàs d’arribar a les nostres illes i sent la seva
intervenció, no hi ha cap dubte que hauríem d’estar a favor de
qualsevol proposta que suposi una ampliació de la protecció
dels nostres espais naturals, dels espais protegits, i aquests
espais de rellevància ambiental que, per un altre costat, potser
sí li demanaria que en la seva rèplica si podia definir per a vostè
què és un espai de rellevància ambiental, perquè coneixem parcs
naturals, espais protegits, ANEI, ARIP, moltes coses, i
m’agradaria saber per a vostè aqueixa frase, “espais de
rellevància ambiental”, quin significat té.

Però, miri, coneixent antecedents, coneixent la història,
coneixement la realitat dels fets, coneixent el present i el passat
del nostre territori, se’ns fa molt cap amunt pensar que aquesta
no és més que una proposta de no pensar que aquesta no és més
que una proposta de cara a la galeria.

Miri, les afirmacions en matèria de protecció territorial es
demostren no tant amb propostes de plans de futur, sinó amb
fets efectius de protecció territorial i de preservació dels nostres
espais amb valors paisatgístics. La realitat és que el seu discurs
d’avui i els fets que posa en pràctica el seu govern, per cert, amb
el seu suport parlamentari, no van en la mateixa direcció, porten
sentits contraris, i per tant xoquen quan es troben.

Miri, els nostres espais protegits, el nostre territori en
general, no ens cansarem de dir i de defensar que és, sense cap
dubte, el tresor més important que tenen les nostres illes, en tots
els aspectes i en tots els sentits, i per gaudir no tan sols,
efectivament, els residents, sinó com a base de futur de la nostra
economia sostenible, si així la volem. El futur de la nostra
economia, el futur de la nostra principal indústria, que és el
turisme, ha de tenir forçosament, si realment apostam pel futur
d’aquesta indústria, el territori, però en territori en condicions,
un territori protegit, un territori preservat, un territori cuidat.

I repetesc que hi ha coses que no casen. Entre altres coses li
recordaré, Sra. Marí, que la llei estatal de sòl diu molt clarament
que queda prohibit reduir els àmbits d’espais naturals protegits
i també en concret els de la xarxa Natura 2000. Vostès, sense
anar més lluny, el seu grup parlamentari, aquest govern, el que
han fet ha estat tot el contrari, han aprovat normativa en aqueixa
legislatura, que porten poc temps, però ja ha servit per
desprotegir territori, per reduir aquests espais protegits, per
ampliar quasi quasi sense condicions els usos en el sòl rústic, a
través de normatives no tan sols urbanístiques sinó també fins
i tot a través d’una normativa turística aplicada sobre el territori.
I no només això, sinó que amb aqueixa normativa urbanística i
territorial que vostès aproven que va radicalment en contra del
que vostè defensa aquí, fins i tot es cometen errors i els costa
reconèixer-ho, fins i tot l’Advocacia de l’Estat ha denunciat
aquesta llei de la qual parlàvem, la 7/2012, com a
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inconstitucional per diferents motius, alguns d’ells relacionats
amb matèria de medi ambient, alguns d’ells.

Miri, el nostre territori, la importància que se li dóna, haurà
de reconèixer..., bé, no crec que ho reconegui però els fets són
així, la importància que se li dóna està en funció de qui governa
en cada moment, perquè va i ve l’interès que es té pel territori.
Quan governen vostès va desapareixent, més de pressa o més a
poc a poc però desapareix aquest interès, i desapareix la
protecció del territori i el nostre territori està en perill. De fet en
aquests moments estan els nostres espais protegits aguantant
una pressió d’interessos urbanístics com feia anys que no patien,
i això difícilment es tornarà enrere si no hi ha un interès real
polític de preservar el territori. 

Vostè fa una exposició molt llarga, amb molts de punts,
molts d’ells realment oberts, que poden donar cabuda a
qualsevol cosa, bones i dolentes, però com que no
s’especifiquen sincerament nosaltres desconfiam que n’hi hagi
alguna de bona, i sense anar més lluny, miri, per citar-li un
exemple, el tercer paràgraf de la seva exposició de motius diu
“ha de ser un criteri fonamental compatibilitzar els usos
agrícoles i ramaders amb el manteniment dels valors naturals”,
cosa amb la qual estam totalment d’acord sense cap problema,
però aquí no s’acaba, diu: “...així com altres activitats que
permetin el desenvolupament econòmic de les poblacions dels
voltants dels espais naturals protegits”, i aquí ja no sabem què
hi cap, aquí dins. Hi caben moltes coses que no són ni usos
agrícoles, ni usos ramaders, ni el manteniment dels valors
naturals; moltes altres coses. 

Per tant cregui’m que no tenim més remei que dubtar de la
bona intenció d’aqueixa proposta, que entenem que existeix una
clara contradicció entre les lleis tramitades en aquest parlament
i votades favorablement pel seu grup i la protecció territorial i,
per tant, algunes afirmacions que fa vostè en la seva exposició
de motius, i per tant no creiem que puguem votar a favor de la
proposta de resolució. En qualsevol cas li recordaré una cosa
que el conseller té a bé molt sovint recordar-nos també; segons
ell està en marxa una llei del sòl -dic segons ell perquè no
l’acabam de conèixer, encara-; potser és el moment oportú
d’asseure’ns i parlar d’àmbits de protecció. A més a més tenim
també una llei d’espais naturals, una llei d’espais naturals que
té 21 anys d’antiguitat, pràcticament, i que potser ha arribat
l’hora també de revisar, d’actualitzar, de posar al dia tot això.
Evidentment desitjaríem que s’obrís un àmbit de diàleg i de
consens, si és possible, i allí realment demostràssim que tenim
la voluntat de preservar el nostre territori, de posar-lo en valor
i que realment el rendiment socioeconòmic que li traguem
d’aquí a endavant volem que sigui sostenible i que tengui com
a base la protecció i la preservació d’aquest àmbit territorial.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part de Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alorda per
un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Un poc en la línia de qüestionar
entre la literatura que se’ns presenta a la proposició no de llei i
l’actual del Partit Popular, en aquests moments en el govern, en
el darrer any i jo diria que en tota la seva trajectòria de govern
a les Illes Balears, he quedat regirat, Sr. Boned, que s’apunti de
tocar la LEN, perquè la Llei d’espais naturals, que va
desclassificar urbanitzables sencers que ara el Sr. Company i el
Sr. Delgado diuen que no es podien tocar perquè hi ha potser un
vial, potser hi ha qualque cosa, i que totes les urbanitzacions que
estaven dibuixades en un plànol és un sacrilegi tocar-les, si amb
aquests criteris tocam la LEN, que és evidentment el gran
instrument que va tocar moltíssims desplegaments urbanístics
que es pretenien, ja sé que no va per aquí, però jo hi ha melons
que no tocaria, perquè cada vegada que el Partit Popular ha
tocat la Llei d’espais naturals amb majoria absoluta, cada
vegada, i ho ha fet en totes les legislatures que ha governat, ha
estat per llevar espais, cada vegada, cada vegada, sempre.

Per tant confii que no li facin cas i que com a mínim la
deixem; ja l’hem tocada, ja l’hem tornada a tocar, però la
deixem. I efectivament jo crec que el millor que podríem fer per
mantenir i preservar aquests espais naturals que ens fan únics,
jo subscric aquesta formosa frase que ha deixat en el Diari de
Sessions la portaveu del Grup Popular, no els taquem pus. Ara
tornam tenir amenaces a la costa, els mateixos elements
d’urbanitzacions incertes dins els espais naturals més enllà de
les que va salvar en àrees d’assentament amb paisatge d’interès
la LEN. S’ha fet esment, per exemple, del turisme ornitològic;
hi ha centenars, jo diria milers, però per assegurar, centenars de
turistes ornitològics que han firmat en contra de la urbanització
i de destrossar la finca de Son Bosc, que és una ampliació
natural de S’Albufera, on es practica turisme ornitològic, de
senderisme d’espais naturals, de persones sensibles.

On hi ha turisme ornitològic? Molt especialment a les zones
humides, Ses Fontanelles és un altre espai allà on un pot anar a
aquelles llacunes i hi trobarà una riquesa ornitològica important
dins el país. Arreu d’Europa la riquesa ornitològica està molt
especialment lligada a les zones humides, per això estan
especialment protegides, i aquí estan especialment amenaçades.
No s’ha aprovat un pla hidrològic en part per afectar-les. Avui
en dia Europa, amb totes les polèmiques que tenim sobre Es
Trenc, Son Bosc, sobre dur el fems per cremar a Mallorca, crec
que realment els sorprendrà que el que volem és en un encuny
de destinació d’excelAlència ecològica que nosaltres voldríem.

I la veritat és que així en qualque moment pareix que veuen
amb molta llepolia aquest espai natural com un actiu econòmic,
nosaltres ens hi sumam fins i tot sense posar-hi aquest escrúpol,
perquè quan veuen el territori són com les caixes registradores,
que els ulls se’ls converteixen en dòlars fins que s’atura al dòlar,
allò del tío Gilito o del Sr. Crank de Bob Esponja, i mira, si ha
de ser per a una utilització racional amb (...) turística, però des
del respecte mediambiental, ens hi sumam, ens hi sumam.
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Ara, comprendran com a mínim que avui no aprovem
aquesta proposició no de llei, ens abstindrem a esperar quin pla
fan, perquè això dels plans torna a ser un altre d’aquests debats
eterns que feim en aquest parlament, en el qual jo diria que el
Partit Popular el 50, el 60% del temps que parla de plans, diu
que són una presa de pèl, un autèntic absurd fer tants de plans,
que allò que s’ha de fer és feina, actuacions i no tants de plans,
que són manies de l’esquerra això de fer plans. I un altre dia, el
Partit Popular ens omple de plans. Han de fer plans sobre els
plans dels plans dels plans que havia de fer el segon pla i el
tercer quinquenni del quart pla. És un debat que jo crec que tots
hi caiem qualque pic, però concretament els del Grup Popular
se’n van fins a l’extrem. En tot cas parlem-ne.

Jo crec que sempre s’ha dit que hi ha d’haver plans per als
espais naturals, per no anar a la legislació urbanística dels plans
especials perquè ja seria parlar d’enfora, la nostra primera llei
de mesures territorials, la del 84, ja està parlant de plans
especials de cada espai natural; ho recull la LEN que diu que
cada espai natural tendrà el seu pla especial; després surten els
espais especials protegits que vostès aquí també citen, també els
inclouen. Com vostè sap tenen els PORN i els PRUC, no en fan.
Els que hi havia a punt de treure els han mort, pens en Es Trenc,
com un element de primera línia. Però és que els han aturats
tots. No volen PORN, no volen PRUC, una part dels quals ha de
ser també per a l’activitat econòmica, clar que sí!, aquesta
filosofia hi cap, no és la principal probablement d’aquests plans,
però hi cap. No són plans estrictament urbanístics, són plans de
desenvolupament socioeconòmic, de conservacionisme, però
també d’implicació econòmica. Facem-los, però és que no es
fan i després ens en tornam inventar. 

Va venir la LECO, vostès saben perfectament per què,
perquè volen continuar dient espai natural a una cosa que a
nivell internacional no té l’homologació en aquests termes,
perquè un espai natural protegit és allò que ara deim espai
natural protegit, que són els parcs, els monuments, tots aquests
elements que tot el món reconeix com espais naturals protegits,
i la LECO intenta un poc venjant-se de la idea que tenia la LEN
de continuar dient espais naturals i el prestigi que té aquesta
paraula, sense passar per les servituds de la protecció que
requereix. Però també parlen de plans, els mateixos plans dins
els protegits, perquè no pot sortir de la normativa bàsica
espanyola, però també d’aquesta altra terminologia, els espais
de rellevància ambiental, existeixen a la LECO i han de tenir
plans. La LECO diu que els espais de rellevància ambiental
tendran els seus plans. I perquè fos més fàcil fer-ho, varen fer
un decret llei, devia ser el 2009 quan varen modificar la LECO,
perquè fos més àgil la publicació dels plans i perquè fos més
fàcil esmentar-los i tenguessin més esment de la qüestió
econòmica, perquè era una llei -se’n recordaran- que després es
va tramitar en el Parlament i era per afavorir la inversió, etc., i
després parlava de tot aquests tipus d’usos.

Facem-los! Hi ha tanta feina per fer dins aquesta planificació
que el Parlament periòdicament surti i li digui al Govern que ho
faci, jo crec que el més pràctic és veure com el Govern ho fa,
que faci plans especials, que els vegem, que hi hagi
informacions públiques, que no surtin amb esmenes del Partit
Popular a aprovar modificacions de plans directors, que no veu
ningú i que no hi ha informació pública, com és el de residus o
l’hidrològic, sinó que surti amb un debat social, no només amb
els propietaris, però també amb els propietaris.

I després surti a camí de tota aquesta línia que està passant
de privatització de l’espai natural. Privatitzacions en sentit de la
costa, de cada vegada l’apropiació amb interès econòmic,
evidentment, però expulsant el comú dels mortals del seu ús; i
en comptes d’això, cerquem fórmules que siguin per fomentar
el senderisme, l’ús assenyat, responsable de l’espai comú, però
comú, no amb la idea d’una privatització absoluta amb camins
privats d’accés dins un patrimoni de la Humanitat, sinó que
cerquem l’equilibri entre una cosa i l’altra. Primer reconeixent
tot el caràcter públic d’una xarxa de camins importantíssima que
permetria aquesta penetració de què es parla. I per ventura fins
i tot llevaria pressió a alguns dels quals que ja són prou
coneguts, el camí de l’Arxiduc, ja ho coneixeran vostès, per dir-
ne un, que realment ja és molt conegut per a una part dels que
ens visiten. I quan una part dels que ens visiten troben una cosa,
són molta gent a nivell de pràctica europea, molta gent, posem-
los aquest camí.

Avui no s’està fent en aquest sentit, sinó a l’inrevés. Com si
importés dins aquests plans preveure expropiacions de servitud,
com s’ha fet amb el Camí de Cavalls, que tal vegada algun cas
ja tenia o no el servei públic, però bé a 3 euros el metre quadrat
de servitud expropiada, doncs també és una actuació a l’abast i
que permetria tot aquests tipus d’idees, de plantejaments que
aquí s’apunten. I en canvi, el Partit Popular ens està duent a
trobar un espai natural en els camps de golf, que es consideri
que tot el sòl rústic s’hi pot fer tot tipus d’indústria,
descapitalitzant els polígons industrials, una espècie també de
residencialització, se’n recordaran dels plans territorials de
Jaume Matas, els estudis de les DOT parlaven de
“honkonització” del territori. Idò aquesta “honkonització” del
territori duta a l’extrem i el terme, ja dic, és dels estudis
elaborats o fets durant els mandats del Partit Popular.

Això és el que avui estam transmetent i se’ns està dient que
el tema mediambiental és una trava, és un problema i que no
hem de cercar tants de problemes. Aquest és el gran missatge
liberalitzador que està enviant el Partit Popular...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, hauria d’acabar, si us plau.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta. Per tant, el que s’apunta, i més enllà
de les sospites i del que pot amagar aquesta proposició no de
llei, és un discurs que en gran mesura podem compartir, per
tant, no ens hi oposarem, però aquesta obligació la té el Govern
des de fa anys i si no l’està executant, o hi ha un petit
recordatori que se li demana i se li recorda la normativa vigent
o, com a mínim, tampoc no expressarem el nostre entusiasme
amb un vot favorable. Moltes gràcies.



342 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 26 / 19 de setembre del 2012 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Alorda, agrair-li almanco el vot d’abstenció, si ho he entès bé.
És d’agrair que almenys ens donin el benefici del dubte, que
diuen.

L’actitud del Partit Socialista tampoc no em sorprèn. Jo crec
que a partir d’ara és exactament el mateix el contingut de les
proposicions no de llei que duguem en aquest parlament o de les
iniciatives que duguem perquè el discurs està escrit. És igual
que parlem justament de conservació i comptabilitzar valors
ambientals i patrimonials d’un indret en la seva gestió, que
parlem de qualsevol altra cosa, que vostè parlaran del que els
pareixi. Jo sincerament crec que convindria que analitzéssim les
coses amb un poc més de rigor perquè som en el Parlament de
les Illes Balears i una mentida per més vegades repetides no es
converteix en realitat.

Altres vegades que hem tengut debats urbanístics ja els ho
he dit, les principals lleis proteccionistes d’aquestes illes són
totes del Partit Popular. L’únic que vostès han sabut fer quan
han governat és fer moratòries, és a dir, parèntesis, però
construir alguna cosa en el sentit de deixar un cos legal
normatiu per al futur, res de res! La LEN, DOT, LECO i podem
continuar parlant-ne...

(Remor de veus)

Ni en minoria, ni amb majoria, governant el Partit Popular
amb un president del Partit Popular. Vostès no poden presentar
ni una sola llei que mereixi un sentit de cos legislatiu amb
durada, perquè les seves mateixes lleis les esmenaven una
vegada rere l’altra i al final ja no sabíem molt bé de què anava,
per exemple la 4/2008, per parlar de la darrera legislatura, però
avui jo no venia a parlar d’això, jo venia a parlar justament
d’una cosa que nosaltres entenem que és positiva per a les
nostres illes i que es resumeix bàsicament en tres coses.
Primera, tenim un patrimoni natural que ens fa unes illes
úniques -ho repetesc. En segon lloc, tenim un patrimoni natural
que en molts de casos fins i tot és desconegut, ja no per als
nostres turistes, sinó per als nostres residents. I la reflexió que
nosaltres feim és vegem com aconseguim que la gent d’aquestes
illes els conegui, perquè el que ho coneix ho valora, ho respecte
i ho defensa i vegem com aconseguim que, tenint en compte que
a dia d’avui els espais naturals són un producte turístic valorat
com a tal espai, aconseguim introduir un nou producte dins la
nostra oferta i, a més, aconseguim desestacionalitzar la nostra
economia. Jo sincerament crec que això és molt bo d’entendre
i en teoria tots hi estam d’acord. El que passa és que uns diuen
que hi estan d’acord i després quan han de votar no ho fan.

I no estan per donar lliçons de Xarxa Natura. Nosaltres no
hem modificat Xarxa Natura. Jo sé que a l’illa d’Eivissa el
Govern del Sr. Zapatero sí que ha modificat la Xarxa Natura
2000 en el Parc de Ses Salines. Per tant, quan utilitzin alguns
arguments..., quan un aeroport envaeix un espai natural com Ses
Salines, jo com a mínim tendria la prudència de callar, com a
mínim i reconèixer que de vegades no hi ha més remei, perquè
si ho poden fer vostès perquè hi ha un interès general, els altres
si hi ha un interès general també ho deuen poder fer. Nosaltres
no pretenem res que no respecti, els hem dit, els direm i els
tornarem repetir, ho diu la PNL, ho ha dit el president en totes
les seves intervencions, ho ha dit el conseller de Medi Ambient,
... nosaltres ho creim..., ho deia el Sr. Alorda, en l’equilibri.
Creim que la protecció del medi ambient només és viable si
aconseguim aquest equilibri tan difícil entre la sostenibilitat
ambiental i la sostenibilitat econòmica. Una sostenibilitat sense
l’altra no és viable i a dia d’avui encara ho és menys.

Tenim molts d’anys d’experiència des que tenim espais
naturals, per això nosaltres demanam al Govern que a la vista de
les xifres que es manegen i es coneixen, a la vista de
l’experiència que tenim en la gestió d’aquests espais, que
realment faci una reflexió i elabori un nou pla on conjugui tots
aquests elements. I en tot cas i ho diuen la PNL, el conseller i el
president del Govern, nosaltres creim en la compatibilitat
d’aquesta conservació amb aquest desenvolupament
socioeconòmic. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 5943/12.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 3, 4.

Abstencions? 1.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5943/12 presentada pel Grup Parlamentari Popular
i relativa a conservació i desenvolupament socioeconòmics dels
espais naturals.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6379/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a protecció de les praderies de
posidònia i canvi climàtic.

A continuació, passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei, RGE núm. 6379/12 presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a protecció de les praderies de posidònia i canvi
climàtic.
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Per part del grup parlamentari proposant té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com s’ha dit, en aquestes illes
tenim tresors de caràcter únic en els espais naturals, però si n’hi
ha un que és especialment valuós i que de vegades no en som
prou conscients de quina influència té sobre la qualitat i
l’excelAlència de les nostres platges i del nostre paisatge
marítim, són precisament les praderies de posidònia. 

Avui duim un plantejament un poc diferent del que s’ha fet
en aquest parlament respecte de la defensa, que també
s’insisteix en el seus valors ecològics i l’aportació que fa a
l’ecosistema en general les praderies de magnoliòfites marines
del Mediterrani, sinó un altre plantejament que sorgeix sobretot
a partir de Kyoto i a partir de tots els mecanismes de
compensacions econòmiques pels drets d’emissió de CO2. Com
saben, ha suposat un veritable trasbals tot el mercat associat a
poder comprar quota d’emissió de CO2 dins totes les campanyes
contra el canvi climàtic.

En aquests punts de moltíssimes d’enteses a nivell de països
del tercer món, en països amb gran zones forestals, tot occident
hi ha participat i ha escenificat realment moviments de capital
en aquest sentit. A posta per a nosaltres resulta estratègicament
molt important i no ens hauria de passar per davant sense
adonar-nos-en, aquest estudi que ha fet la Unió Internacional
per a la Conservació de la Natura i que diu que les praderies de
posidònia de la Mediterrània, tenen un enorme potencial com a
captadores de CO2 atmosfèric. Això realment és important, és
cert que no estan a gran profunditat i tenen també per tant,
aquesta funció que pot tenir qualsevol entorn boscós, forestal,
doncs són embornals de CO2, per tant, i aquí és on s’encén el
llum, han de tenir el mateix nivell de compensació o pot ser el
mateix nivell de contrapartida que té qualsevol fons boscós.

Per tant, aquests estudis tornen a confirmar-nos el valor
biològic i de contribució a la biodiversitat de les praderies de
posidònia, la qualitat com efecte de les platges i de l’arena de
les Illes Balears i també per a la mitigació del canvi climàtic. De
fet, aquest estudi arriba al punt que les Illes Balears, per la seva
especificitat quant a les praderies i és capaç d’apuntar que, sense
tenir cartografiades totes les zones de posidònia, però que
apunta que com a mínim les 67.000 hectàrees que semblen en
bon estat o que l’estudi recull, la compensació en el mercat que
fa una espècie de comparativa amb allò que s’ha pagat els
darrers drets d’emissió en altres tipus de (...), concretament
Holanda, Sud-Amèrica, o d’altres que ha volgut posar en valor,
parlava de 4.000 milions d’euros, és una xifra no gens
menyspreable.

En aquest moment la veritat és que la tona de carboni es
paga a ..., hi ha unes diferències notables dins el mercat, des de
10, 15, 5, 25, 50, 75 euros per tona de carboni. I sobretot allò
que encara no està prou fixat, prou establert, és quantes tones de
carboni retura, salva d’alguna manera, metabolitza el bosc i
menys encara no s’havia parlat de les praderies de posidònia.
Però cada vegada s’afina més perquè hi ha molts d’interessos
econòmics darrere per aclarir quina és l’aportació de
l’Amazònia com a gran reserva de la humanitat, però cadascú
també s’espavila en cada un de tots aquests espais. Bé, com

saben ara tot aquest element, sobretot dins Europa, dins ella
mateixa, no està prou posat en valor, però s’hi està treballant i
sobretot les darreres revisions dels protocols internacionals.

Per tant, creim que és molt important estar en aquest debat,
tenir-lo fitat, conèixer i cartografiar perfectament totes les zones
de posidònia, posar-les en valor, participar nosaltres i contribuir
en a aquest estudi internacional i donar-li la raó, si evidentment
científicament és així, aquesta gent té un prestigi reconegut
internacionalment per poder-lo valorar a nivell mundial, però
crec que el Govern hi ha d’estar en primera línia.

És per això que el primer que demanam al Parlament és que
reiteri una cosa que ja ha fet en altres ocasions, però que pareix
que ara en aquest moment tan delicat s’està oblidant i és adoptar
les mesures oportunes per protegir les praderies, clar. Molta
poca convicció donarem nosaltres de la necessitat de protegir la
posidònia, de posar-la en valor, si hi ha una obsessió per anar
els ports esportius per sobre les praderies de posidònia que ens
queden o hi ha realment un autèntic abús o amb els amarraments
o amb els fondeigs, perdó, i no hi ha una veritable actuació de
primer nivell respecte de la conservació. Per tant, aquesta és la
primera.

La segona és a nivell espanyol, perquè és important que
sigui, en primer lloc, l’Estratègia espanyola de canvi climàtic
que així com fa una valoració de l’aportació que fan les masses
forestals terrestres com a efecte, com a embornals de CO2 per
evitar la seva emissió a l’atmosfera doncs també reconeguin la
posidònia balear. A partir d’aquí i dins totes les negociacions,
bàsicament en el nostre nivell serà la Unió Europea, però també
dins els protocols internacionals que se signin, que es tenguin en
compte els mecanismes de finançament, primer, menys
important, totes les despeses de manteniment que això
representa, que són els costos que en primer terme es pagaven
a totes les despeses forestals, allò que costa mantenir en bon
estat aquella reserva, i un altre element que darrerament cada
vegada va guanyant adeptes, el que encara dins la batalla
mediambiental doncs no està resolt, que és el cost d’oportunitat,
com es valora el cost d’oportunitat que significa no malmetre
aquell fons de posidònia, aquell valor ambiental.

Sé que almenys el Partit Popular això és una cosa que
sempre tendrà molt present, és a dir, el cost d’oportunitat quan
veu la Serra de Tramuntana i que tot això podrien ser solars, veu
com es compensa el cost d’oportunitat, sé que aquest element
els toca el coret, doncs també aquí, més difícil, parlam de
domini públic, parlam d’un altre tipus d’element, però hi ha
d’haver també una reflexió al respecte dins els paràmetres
internacionals en els quals les Illes Balears senzillament hi han
d’aixecar el dit.

Bé, aquesta era la reflexió que volíem posar damunt la taula,
té en aquest moment molts de serrells a nivell de negociació que
és impossible preveure, però crec que és important que el
Govern estigui a l’aguait de com puguin evolucionar i en tot allò
que ens pugui afavorir, interessar, ésser-hi. I en qualsevol cas,
tornar fer una declaració solemne de la importància de la
posidònia per a les Illes Balears i dir al Govern que no jugui
amb un tema tan delicat.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions? Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Boned, per un temps
de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vagi per endavant que el nostre
grup votarà a favor de la proposta del PSM-Iniciativaverds i
Més per Menorca, entre d’altres raons perquè estam d’acord
amb la necessitat de preservar aquests espais a la mar, aquestes
praderies de posidònia per tots els valors que tenen, que són
indubtables, que el Sr. Alorda ja s’hi ha referit i jo no repetiré,
i que, sense cap dubte, són necessàries. Hem de recordar que el
nostre mar Mediterrani és un mar que està en una situació
realment greu, complicada, amb molts d’indrets amb greus
complicacions de contaminació, per diferents motius, i hem de
tenir en compte que tenim la fortuna de tenir una illes
envoltades d’aquestes praderies que fan que, com a mínim al
nostre espai marí que ens envolta, la situació de moment no
sigui aquesta de perill que sí existeix a altre indrets de la mar
Mediterrània, i d’això n’hem de ser coneixedors, ho hem de
saber valorar i, a més, hem de fer alguna cosa per preservar-ho,
i aquí és on hi ha el bessó de la qüestió.

Efectivament, les praderies de posidònia tenen nombrosos
valors, s’hi ha referit a la majoria d’aquests el Sr. Alorda i jo
tampoc no els repetiré, i, a més d’aquesta mitigació del canvi
climàtic, com (...) d’instrument per a això, repeteix que tenen
valors de conservació d’un bon estat de les aigües del nostre
entorn, aigües que, per cert, igual que abans parlàvem de
territori, són aquest atractiu que fa que molta gent tengui moltes
ganes de passar uns dies a les nostres platges, al nostre litoral i
gaudir de la mar que ens envolta que, repeteix, és molt especial
si ho comparam amb altres indrets de la Mediterrània.

Però, dit això, i que, efectivament, estam a favor dels tres
punts que planteja el Sr. Alorda, tal vegada li diria doncs el
segon i el tercer, evidentment, tot allò que sigui instar diferents
administracions perquè facin la seva aportació per millorar
l’àmbit de protecció d’aquests espais i d’aquestes praderies està
molt bé, però ja que som al Parlament balear, al Govern balear,
més que demanar que estableixi mesures, el que s’hauria de fer
és reclamar-li que efectivament protegeixi aquests espais, i no
tan sols que protegeixi sinó que faci allò que sigui a les seves
mans per fer que s’acompleixi la normativa, una normativa que
al dia d’avui és insuficient, però que fins i tot aquesta que és
insuficient no acaba d’acomplir-se. Aquí es vulnera la
normativa autonòmica, normativa estatal, normativa europea i
poca cosa s’hi fa; jo he sentit el conseller de Medi Ambient dir
que, quan parlava precisament d’infraccions comeses, greus
infraccions comeses en aquests espais de praderies de posidònia,
dir que s’havien de fer campanyes informatives, que no s’havia
de sancionar els infractors, que se’ls havia d’avisar, dir-los que
això no es fa, ala, anau tranquilAlament i l’any que ve tornau i
repetiu el mateix i us tornarem renyar, però no passa res.

Jo crec que tot això s’ha d’acabar, la mostra de la
insuficiència d’allò que es fa la tenim precisament en aquesta
mateixa temporada, aquesta temporada, malgrat que existeix un
pla de fondeigs amb bolles ecològiques colAlocades, és
clarament insuficient, entre d’altres coses perquè ja partia sent
insuficient, perquè s’establien unes profunditats i uns
paràmetres de mida de les embarcacions que eren clarament
insuficients per a una llei que pretén protegir uns espais com
aquestes praderies de posidònia. Per tant, de tot això també en
el seu moment tendrem l’oportunitat de parlar-ne, però sí crec
que valia la pena fer-hi referència també en el dia d’avui.

I com que el Sr. Alorda, a l’exposició parla de situacions que
poden posar en perill aquesta posidònia i parla de la pesca
d’arrossegament i de l’extracció d’arena per a regeneració de
platges, són dos elements que efectivament poden posar en
perill això, però potser el més greu de tots és el d’aquests
fondeigs incontrolats, i per això la necessitat de millorar el pla
que hi ha d’establir fórmules que realment dissuadeixin els
infractors de seguir amb aquests fondeigs ilAlegals. Aquesta
temporada s’ha pogut comprovar que hi ha hagut en nombroses
ocasions fondeigs ilAlegals que incomplien la normativa
autonòmica, l’autonòmica i, repeteix, l’estatal i l’europea i totes
elles, i crec que s’ha de cercar ser més contundents amb això i
crec que tots estam d’acord que hem de cercar fórmules.

Els ports esportius són un perill i moltes altres coses també,
segons on es proposa que es facin, molt especialment, però hi ha
coses que són del dia a dia, que no són excepcionals, que no és
construcció d’una gran infraestructura, que no és una activitat
d’arrossegament de xarxes a un punt concret, ni de regeneració
d’una platja, sinó que és el dia a dia a nombrosos indrets
d’aquestes praderies que fan que la situació sigui realment
preocupant i que, per tant, s’hagi de millorar la protecció
d’aquests espais, perquè, si no, al final acabarem sent com a un
més dels foscos punts del Mediterrani i perdrem tot allò que ens
dóna ara un mèrit i un valor per damunt de molts altres indrets.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble.
Diputat, el Sr. Fernández, per un temps de deu minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. El
Grupo Parlamentario Popular desde siempre ha sido consciente
de la importancia de las praderas de posidonia oceánica como
eje fundamental del mantenimiento del ecosistema marino, así
como también somos muy conscientes desde nuestro grupo
parlamentario de la función de la posidonia en la lucha contra
el cambio climático y en su importancia en la absorción del
CO2.
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En defensa de estos principios y a raíz de la Directiva
Europea 92/43, que recoge la importancia y la necesidad de
designar superficies como zonas de especial conservación, las
llamadas zonas LIC, que tienen como objetivo la conservación
de la biodiversidad europea, en el año 2006 la Comisión
Europea decretó 41 zonas de importancia comunitaria por la
presencia de posidonia, partiendo de la propuesta del Gobierno
de las Islas Baleares, gobernado en aquel entonces por el Partido
Popular; protección que se materializó con la aprobación de 14
decretos en el mes de marzo de 2007, donde se designaban y
protegían las zonas LIC en nuestra comunidad autónoma.

Este último año, gracias a la llegada de nuevo del Partido
Popular al Gobierno, se ha continuado esa labor que, desde
nuestro grupo parlamentario, defendemos de protección y
defensa de nuestra riqueza marina; riqueza como la que
representa la posidonia oceánica.

¿Qué se está haciendo por parte del Gobierno de nuestra
comunidad en este aspecto y qué opina el Grupo Parlamentario
Popular?

Se ha dado un paso más en este último año con la puesta en
marcha de una aplicación web con cartografía de la posidonia,
una aplicación gratuita que, aparte de la web, también se puede
utilizar en las nuevas plataformas de teléfonos móviles que cada
uno de nosotros puede tener en su bolsillo; también conociendo
la importancia de la posidonia oceánica, no sólo como eje
fundamental del ecosistema marino, sino también como
mecanismo de lucha contra el cambio climático se han realizado
estudios sobre este tema, como la tesis de Fabiana Marcord
Rodrígues da Silva, con el título L’estimació de la mida de
l’embornal de carboni i representat per posidònia oceànica al
llarg dels prats de les costes de les Illes Balears.

Y por último, y de acuerdo con la argumentación que nos
ofrecían desde el Grupo Parlamentario Socialista, se está
elaborando un decreto por parte del actual Gobierno que está
ahora mismo en fase de borrador, pero que irá en línea con la
moción recientemente aprobada por la Asamblea Mundial para
la Naturaleza de la Unión Internacional de la Conservación de
la Naturaleza, en donde se reclama la máxima participación
ciudadana en la elaboración de la normativa ambiental.

Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos
que valorar muy positivamente todas las gestiones y trabajos
que se están realizando en defensa de nuestra riqueza natural
marina, por parte del actual Gobierno de las Islas Baleares y, de
acuerdo con estos principios que defendemos y siguiendo esta
línea de actuación que realiza el Gobierno, estamos de acuerdo
en promover y reforzar cualquier clase de iniciativas con el
objetivo de conseguir los mecanismos de financiación que
permitan la conservación de la posidonia y que permita mejor
su gestión.

Así pues, abiertos al debate con ustedes y orgulloso del
trabajo que realiza el Gobierno a día de hoy en el tema,
debatimos y paso a valorar su proposición no de ley. En primer
lugar, indicarle, Sr. Diputado, que la exposición de motivos
califica de constantes las agresiones a las praderas de posidonia,
haciendo referencia a la pesca por arrastre o a la extracción de
arena para regenerar playas, deje que le diga que consideramos
que exagera algo y que muy afortunadamente la pesca con
arrastre sobre praderías de posidonia oceánica a día de hoy es
una actividad excepcional y clandestina. Así como también le
indico que, también muy afortunadamente, hace años que no se
extrae arena en zonas de posidonia. 

Respecto al punto 1 de su proposición no de ley, le indico
que la Dirección General del Medio Natural está elaborando una
proposición de decreto que regulará la protección de las
praderías de posidonia en las Islas Baleares, por tanto las
previsiones de la conselleria ya van estrictamente en la línea que
usted nos propone en esta proposición no de ley.

Respecto al punto 2, coincidimos con ustedes de que la
posidonia está dentro de los planes estratégicos de lucha contra
el cambio climático.

Y respecto al punto 3, parece oportuno que el coste que
pueda suponer la protección de praderías, teniendo en cuenta
que genera externalidades positivas no limitadas sólo a las Islas
Baleares, es razonable y de sentido común que este coste sea
asumido por todos los ámbitos beneficiados, y no sólo los de
nuestras islas. Por eso, sugiero, por tanto, si el grupo que
presenta esta proposición no de ley está de acuerdo, en adaptar
el punto 3 redactado a lo que propongo, quedando como: “El
Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea i els
organismes internacionals a través del Govern de l’Estat a la
creació de mecanismes de finançament per garantir la
preservació de praderies de posidònia com a mecanisme de
compensació d’emissions de CO2.”

Por tanto, Sr. Alorda, aprovecharemos el coste de
oportunidad que hoy nos ofrece aquí, votando sí a los dos
primeros puntos, y esperemos que acepte el matiz que
proponemos en el punto tercero para que esta proposición no de
ley pueda ser aprobada por unanimidad.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula, per contradiccions, el grup
proposant?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No té ulls per a mi, Sra. Bosch,
però contestarem.

Moltes gràcies, primer a tots els grups pel suport a aquesta
iniciativa i per tant més enllà d’anar a cercar els matisos,
nosaltres sí en el tercer punt queda clar que el que s’insta és que
se cerquin els mecanismes de finançament és que, clar, parlam
que ho faci qui ho podrà fer, que al final són els organismes
internacionals que els estableixen; però si està més còmode el
Partit Popular que el Parlament insti directament la Unió
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Europea, tendrà un problema tal vegada qui hagi de fer la carta
per saber a qui l’envia, jo crec que al Ministeri d’Agricultura és
més bo de fer que no a la Unió Europea, però nosaltres no hi
posarem entrebancs, ja serà un problema pràctic de qui hagi
d’enviar la carta a qui sigui. De totes maneres, com que s’apunta
i es manté que és a través del Govern de l’Estat, doncs aquest
tema a nivell europeu el gestiona el Ministeri d’Agricultura i per
tant crec que serà a través d’ell on arribi aquesta instància del
Parlament de les Illes Balears.

Només breument, és precisament que les extraccions
darrerament no han tengut la magnitud ni la importància
polèmica que han tengut en altres ocasions, i jo no trauré els
colors ara aquí a tots els que n’han volgut parlar, fent-ne com si
no existissin i polèmiques molt importants i de molt nivell
damunt praderies de primeríssim ordre de les Illes Balears, i que
qualsevol estudi científic de la matèria les destacaria. Per tant,
massa bé si tothom està d’acord que no hi hagi extracció d’arena
allà on pugui afectar la posidònia, doncs deixem-ho aquí i que
quedi dit i establert al Diari de Sessions i tant de bo que mai
haguem de pouar a cercar-ho per retreure-ho a cap dels que ho
hagin dit.

Els fondeigs no, jo crec que s’ha d’admetre que els fondeigs
en aquest moment encara fan mal damunt les praderies; no és
fàcil la reacció, no és que sigui una qüestió senzilla, però hi ha
molt de camí per córrer. Crec que devem dur ja cinquanta
denúncies d’Oceana respecte d’aquesta temporada, que són
totes, o si no són totes a Formentera, són totes dins la zona, i
també demanarem a veure què han fet amb aquestes denúncies
d’Oceana, que han estat documentades, que tenen fotografia i
com aquesta feina que sol fer aquesta entitat quan entra en
aquest punt sol ser de molt rigor, a veure què n’ha fet el Govern,
perquè moltes vegades tenim la sensació que ni els expedients
disciplinaris no acaben amb la contundència que aquesta
matèria caldria.

Però també hi insistesc, no és la matèria, si tots diem que
anem a establir les mesures oportunes per protegir al màxim les
nostres praderies de posidònia, requerir el suport d’altres
administracions, doncs avui a això és al que ens obligam.

També la història dels LIC i del que s’ha fet i s’ha deixat de
fer amb les reserves marines, per ventura crec que ha estat un
poc sectària la reflexió i el recordatori que n’ha fet el Partit
Popular, però deixem-ho aquí.

Celebrar que es vulgui fer una cartografia, no ho coneixia,
ho celebr i crec que serà una feina important. Tampoc no veig
que una tesina universitària sigui una feina que està fent el Partit
Popular, crec i confiï que el que fa la tesi, que també celebr que
es faci. No m’ha paregut estrany sentir-ho dins els guions de
bona feina del Govern que s’està fent una tesina universitària,
no sé quin nivell d’influència té el Govern ja per indicar les
matèries de les tesis universitàries que fa la universitat, no sé si
de les Illes Balears, supòs que sí, i que crec que és molt
important i de molt d’interès que aquest tema s’apunti.

I només un darrer advertiment, crec que és molt important
tenir esment a les compensacions que pugui haver-hi per a la
funció d’embornal que puguin tenir les praderies de posidònia
i que les Illes Balears les vegin. L’Estat pot estar molt temptat
de negociar dins les taules europees el nivell dels seus boscos i
concretament, com que la mar és un domini públic
maritimoterrestre que gestiona l’Estat, no en vegem ni un.
Confiï que el Govern tengui l’habilitat que no hem vist en altres
ocasions, o la dificultat quan arribam a Madrid, que Madrid és
que ens maltracta d’una manera infame, i confiï que amb aquest
tema tenguin una altra sensibilitat, perquè si no ens podem
trobar, ja dic, immediatament que digui funció
maritimoterrestre-Estat ergo totes les compensacions Estat. Jo
voldria pensar que, com a mínim, les Illes Balears es tenguin
molt presents, i s’ho guanyarà, entenc, si fa la feina, si aporta els
documents, si dóna la idea i si treballa prop dels lobbys
europeus perquè les praderies de posidònia entrin. Pensin que
serien realment les màximes hectàrees que es pogués fer a nivell
europeu, serien les Balears i per tant serien una qüestió
important les hectàrees que en poguessin treure un profit, així
com serà més difícil que sigui a través dels requeriments de
caràcter forestal que s’exigeixen com a embornals de CO2.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Accepta l’esmena? El Partit Socialista l’accepta?

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, ens agradaria saber quin és el redactat final
del punt, tal com quedi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, si procedeix a la seva lectura, si us plau.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, el punt 3 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears
insta la Unió Europea i els organismes internacionals, a través
del Govern de l’Estat, a la creació de mecanismes de
finançament per garantir la preservació de les praderies de
posidònia com a mecanisme de compensació d’emissió de
CO2".

És bàsicament dirigir el punt a la Unió Europea perquè és la
que té les competències en la matèria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho accepten?
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EL SR. BONED I ROIG:

Sí, ho acceptam. Com a comentari simplement vull dir que
potser començaria a ser hora que quan dirigim o quan proposam
dirigir escrits a la Unió Europea poguéssim concretar on de la
Unió Europea poden anar, més que res per mirar de fer el
seguiment i el control de si, efectivament, això es fa, potser al
comissari corresponent de la comissió europea... a fi de tancar
més concretament el control sobre aquestes propostes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, en qualsevol cas, passem a votar-la.

Votació de la Proposició no de llei, amb l’esmena, RGE
núm. 6379/12.

Vots a favor? 14.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 6379/12 presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca relativa a protecció
de les praderies de posidònia i canvi climàtic.

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

Moltes gràcies.
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