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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El Grup Parlamentari MÉS, David Abril substitueix Antoni
Alorda.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Jaume Carbonero.

I.1) Compareixença RGE núm. 8878/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre l'incendi
de la Serra de Tramuntana.

I.2) Compareixença RGE núm. 8987/13, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, del conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre l'incendi
declarat a Andratx.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, solAlicitada mitjançant els escrits RGE núm. 8878/13,
presentada per quatre diputats membres de la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, per tal d’informar sobre l’incendi de la Serra de
Tramuntana, i RGE núm. 8987/13, presentat pel Govern de les
Illes Balears, per tal d’informar sobre l’incendi declarat a
Andratx.

Assisteix el Sr. Gabriel Company i Bauzá, conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, acompanyat per la Sra.
Neus Lliteras i Reche, directora general de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic, pel Sr. Eduardo Parga i
Francos, director gerent de l’IBANAT, per la Sra. Lídia Cortés
i Jones, cap de gabinet del conseller, el Sr. Andreas Lasade i
Fernández, cap de gabinet de comunicació, per la Sra. Maria
José Llompart i Roig, cap de secretaria, i pel Sr. Jaime
Olascoaga.

Té la paraula el Sr. Gabriel Company i Bauzá per fer
l’exposició oral.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots,
vaig demanar comparèixer en aquesta comissió per explicar tot
el que ha estat el procés de l’incendi, de l’extinció de l’incendi
d’Andratx, el passat 14 d’agost, una vegada també extingit
l’incendi forestal declarat, el divendres 26 de juliol en el terme
municipal d’Andratx, i que va arribar a afectar, dins el seu
perímetre, fins a un total de 2.335 hectàrees.

Vaig demanar aquesta compareixença per proporcionar tota
la informació que es pugui considerar precisa sobre els treballs
realitzats pels operatius d’extinció i sobre les actuacions de
restauració que es preveuen per recuperar l’extensa zona de la
Serra de Tramuntana que s’ha vist devastada pel foc.

Desig per tant completar en l’àmbit de les competències en
matèria de medi ambient que em corresponen les àmplies i
detallades explicacions proporcionades davant aquesta cambra
en la compareixença urgent realitzada el passat 1 d’agost per la
consellera d’Administracions Públiques per informar sobre els
treballs de coordinació de l’emergència duts a terme pel Govern
de les Illes Balears a causa de l’esmentat incendi,
compareixença solAlicitada pel mateix govern quan encara ni tan
sols s’havia donat per controlat l’incendi.

Vàrem entendre llavors -i també ho mantenc ara- que per
respecte a..., quan encara es trobaven lluitant contra la possible
reproducció de les flames i intentant eliminar tots els focus
encara calents en el perímetre del foc, la meva compareixença
davant vostès s’havia de solAlicitar un cop estigués establerta la
definitiva extinció del foc tal com es va realitzar just l’endemà
de la formal declaració de l’extinció del foc pels serveis tècnics
forestals de la conselleria.

El primer que vull expressar respecte al desenvolupament
dels treballs d’extinció de l’incendi d’Andratx és agraïment,
l’agraïment que el conjunt de la societat balear i aquest
parlament han de transmetre a tots els homes i dones que,
jornada rere jornada, varen dedicar tots els seus esforços amb
demostrada professionalitat i total entrega a la gestió de
l’emergència, al control del foc i a mantenir la seguretat de totes
les persones afectades.

No vull deixar de transmetre aquest reconeixement de
manera directa a quants varen contribuir decisivament al control
de l’incendi, als que el varen combatre en primera línia damunt
el terreny..., també a les flames, als bombers de Mallorca, de
Palma, de l’aeroport, tècnics i brigades de l’IBANAT, agents de
Medi Ambient, tècnics del Servei de Gestió Forestal, brigades
de reforç del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient i unitats de la UME; als mitjans aeris, especialment als
pilots dels avions de càrrega en terra, als pilots d’helicòpters
d’extinció, als pilots i tècnics de coordinació aèria, a les
tripulacions del Canadairs dels 43 Grup i a tots els seus
mecànics; també al personal del servei d’emergències, als
tècnics i unitats de la Direcció General d’Emergències, de les
unitats i voluntaris de Protecció Civil i al personal del 061 i de
la Creu Roja; per altra banda també a la Guàrdia Civil i a les
policies locals implicades i a tots els encarregats per donar
suport logístic als operatius d’extinció i, especialment, a tots els
voluntaris, propietaris i empresaris que varen oferir la seva
colAlaboració a Andratx, Estellencs i Calvià; als responsables de
totes les entitats públiques i privades que directament des del
lloc de comandament avançat o des de les seves respectives
organitzacions varen donar cobertura a la presa de decisions,
coordinació de mitjans, colAlaboració institucional, comunicació
social i suport logístic, des del Servei de Carreteres del Consell,
a GESA, EMAYA, etc.
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La llista és sense dubte àmplia, amb centenars
d’extraordinaris professionals implicats, però més ampli encara
ha de ser el nostre reconeixement a la ingent tasca
desenvolupada per aquests equips humans i que no per tantes
vegades esmentat resulta menys cert que es juguen la vida en la
defensa de la seguretat ciutadana, el control del foc i la defensa
del nostre comú patrimoni ambiental.

Vaig per a tots ells i per a tots i cadascun d’ells el nostre més
profund i complet agraïment.

Vull presentar les dades relatives al desenvolupament dels
primers moments de mobilització i intervenció dels mitjans
d’extinció del Govern de les Illes Balears en aquest incendi, tal
com han quedat exactament registrades al Sistema
d’Emergències de les Illes Balears, al SEIB 112, i a la central de
comunicacions d’incendis forestal de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

El divendres 26 de juliol el Sistema d’Emergències 112 de
les Illes Balears va rebre a les 12.28 h el primer avís d’un
incendi situat a les zones de Sa Coma Calenta en el terme
municipal d’Andratx. 

A les 12.31h, tres minuts després, es transmet a la central de
comunicacions d’incendis forestals de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori l’incident i s’activa,
segons el protocol d’intervenció preestablert, el despatx
automàtic dels mitjans d’extinció. 

Per a aquest primer atac al foc s’activen un avió de càrrega
en terra, al qual nosaltres deim El rojo; un helicòpter d’extinció
amb brigada helitransportada, tècnic forestal i agent de medi
ambient; l’Halcón 01; una brigada terrestre, la de Calvià; una
autobomba, la tanqueta de Calvià; un agent de medi ambient de
zona; un capatàs general de l’IBANAT, i un vehicle lleuger de
primera intervenció.

Tots aquests mitjans estan contactats i mobilitzats entre les
12.31 i les 12.34, és a dir, dos mitjans aeris, dos vehicles
d’extinció, 16 especialistes de l’IBANAT, 2 agents de medi
ambient i un director tècnic d’extinció despatxats en tres minuts
a l’incendi.

A les 12.37 h el primer avió de càrrega en terra ja s’ha
enlairat i a les 12.47 ja actua sobre l’incendi realitzant la
primera descàrrega, 16 minuts després de l’avís l’avió ha fet la
seva primera descàrrega.

A les 12.41 s’activa despatx per a atac ampliat. Es despatxa
l’avió de coordinació o observació, el segon avió de càrrega en
terra de Son Bonet, al qual deim Azul, que es posa en vol a les
12.48, i el segon helicòpter d’extinció en base a Son Servera,
l’Halcón 02. A les 12.44 s’activa l’hidroavió de Pollença.

A les 12.59 es despatxa el tercer avió de càrrega en terra en
base a Eivissa, que és el Blanco.

A les 13.08 es confirma a l’112 i per SMS l’atac ampliat a
l’establiment i l’establiment del nivell 1. Han passat 37 minuts
pràcticament des d’aquell moment.

A les 13.20 es despatxa l’helicòpter d’extinció de Menorca.
A les 13.36 es confirma despatx del segon hidroavió que ve des
de Saragossa. 

A les 13.42 la consellera de Funció Pública accepta establir
el nivell 2, segons li propòs en conversa telefònica, de
conformitat amb la recomanació que em fa el director tècnic
d’Extinció de l’IBANAT.

A les 13.48 s’estableix el lloc de comandament avançat a
l’explanada de l’Ajuntament d’Andratx. 

A les 14.01 l’IBANAT té a l’incendi 55 persones i 7 mitjans
aeris: 3 avions de càrrega en terra, 3 helicòpters i 1 hidroavió.

A les 14.09, des de la Direcció General d’Emergències, a
través de la Delegació del Govern, també s’activa la UME.

En resum, es desplegament de mitjans és inicialment
automàtic i immediatament és ampliat i ràpid i contundent.

Lamentablement hem d’apuntar les següents circumstàncies
que impedeixen el control del foc en els primers moments.

Primer, el punt de l’inici del foc, que posteriorment es va
identificar com a conseqüència d’una negligència derivada de
l’abocament d’unes brases procedents d’una torrada, es va
produir just a la base d’un fort pendent orientat al sud,
densament arbrat i d’alta densitat de combustible vegetal.

En segon lloc, el vent, al principi moderat, però
posteriorment molt intens en superfície com a conseqüència de
la convecció provocada des dels primers moments de l’incendi
per l’excepcional virulència de la combustió de la massa
forestal. Hem de destacar que la direcció del vent es trobava
alineada al cent per cent amb el pendent i amb una extensa
massa forestal que permet donar continuïtat a l’avanç del foc i
generar una elevada intensitat al front de flames des del seu
inici.

En tercer lloc, la jornada de màxims de temperatura en tota
la comunitat autònoma, en moments d’inici en màxima
insolació i mínima humitat relativa, amb el combustible vegetal
amb màxima disponibilitat per cremar que fins i tot provocà
alertes de l’Agència Estatal de Meteorologia per temperatura
extrema i comunicacions personals sobre l’extrem nivell de
perill existent a les Illes entre els responsables dels mitjans
d’extinció.

Un quart punt va ser la virulència de l’inici del foc, aquesta
virulència fa que des del primer moment se situïn en greu perill
de cremar els habitatges que confronten amb la finca on aquest
començà, el que provocà que les primeres intervencions dels
cossos de bombers, policia locals, Guàrdia Civil, IBANAT, el
que fan és evitar que es cremin aquests immobles i garantir la
seguretat dels seus ocupants.
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D’aquestes assenyalades excepcionals circumstàncies es
deriva que, malgrat la immediata intervenció de tots els mitjans
exposats, el front de flames se situa, segons diuen els nostres
tècnics, en el que s’anomena foc fora de capacitat d’extinció,
amb dues circumstàncies que el fan singularment perillós: el seu
avanç mitjançant salts, amb focus secundaris que es generen per
davant del front principal, el que genera una impressionant
velocitat d’avanç, i la seva condició de foc de copes, el que
suposa el manteniment d’un front d’extrema intensitat calòrica.

En aquesta situació, cal afegir la constatació que el front del
foc amenaça en molt poc temps noves zones d’habitatges
situades en la línia de propagació del foc i en contacte directe
amb les formacions forestals. 

La constatació de tots aquests fets ens du a mobilitzar i a
emprar des d’un primer moment tota la nostra potència
d’extinció i amb menys d’hora i mitja tenir establert el nivell 2,
organitzat al lloc de comandament avançat i solAlicitat des d’un
primer moment el reforç dels nostres mitjans d’extinció amb el
suport d’hidroavions de la península i dels destacaments de la
UME.

En definitiva, vull manifestar amb tota claredat que el foc es
va atacar des d’un primer moment i que es va atacar de manera
immediata i contundent, però tota la mobilització de tots els
mitjans disponibles no va poder evitar la seva elevada velocitat
de propagació ni el seu ràpid i molt perillós avanç.

Molt resumidament, vos exposaré a continuació la dinàmica
d’avanç de l’incendi. A primera hora... el primer horabaixa
l’incendi arribà fins a la mar, el front del foc arribà de bot en bot
fins a la línia de costa i calcina intensament la zona d’Es Ratjolí.
A primeres hores de l’horabaixa intervenen en l’extinció 9
mitjans aeris i 86 persones, a les quals s’afegeixen de manera
progressiva els efectius terrestres de la UME i les agrupacions
de Protecció Civil fins  a completar uns 200 efectius terrestres.

Malgrat la gran feina desenvolupada per tots aquells efectius
el front de l’incendi a les 16.21 h de l’horabaixa ha arribat al
litoral, havent recorregut més de 5 quilòmetres en menys de
quatre hores, el que suposa pràcticament un avanç de prop d’un
quilòmetre i mig per hora.

Quan arriba ja el vespre amb la retirada dels mitjans aeris
d’extinció s’ha aconseguit evitar que el flanc dret es desbordi
cap a l’est, que és el sud del Galatzó i Galilea, i també s’ha
evitat que en el flanc esquerra es posi en perill tota la zona de
S’Arracó.

No obstant això, s’adopten importants mesures de prevenció
per a la seguretat de les persones executant els desallotjaments
de les persones acampades a La Trapa i es realitza un permanent
treball, especialment a càrrec dels bombers de Mallorca, per
procurar salvaguardar els residents afectats a Sa Coma Calenta
i evitar en tot el possible que el foc afecti habitatges que
confronten amb masses forestals.

Lamentablement, durant aquesta primera nit el foc es manté
també molt actiu a causa de la intensa calor que provoca que no
es recuperi la humitat relativa i el vent canviant en direcció i
intensitat. Aquestes molt adverses circumstàncies
meteorològiques provoquen que els fronts molt actius durant
tota la nit recorrin gairebé la mateixa superfície que el que
havien fet durant tot l’horabaixa anterior.

S’obren dues grans àrees laterals que cremen en paralAlel cap
al litoral, una cap a l’oest, que pràcticament per les basses arriba
fins a La Trapa, i una altra per l’est, que arriba a S’Alqueria i
avança de manera incontrolada cap al Pla de n’Angèlica.

Al llarg del segon dia, dissabte, els mitjans d’IBANAT
juntament amb els cossos de bombers, personal d’emergència
i de Protecció Civil són eficaçment suportats pels reforços
derivats de la incorporació dels mitjans de la UME i del
Ministeri d’Agricultura amb les BRIF, aquestes brigades de
reforç d’incendis forestals, i dels Canadairs del 43 Grup, la qual
cosa suposa el treball directe contra el foc de 20 mitjans aeris i
unes 300 persones per torn, el que implica unes 600 persones ja
implicades de manera directa amb la tasca de combatre el front
de les flames.

Pràcticament s’aconsegueix estabilitzar el front oest de
l’incendi i mantenir estable tota la part baixa del flanc dret de
l’incendi i evitar la seva propagació cap a les àrees meridionals
del Galatzó. No obstant l’esforç de tots els mitjans, continua viu
el front situat més al nord de l’incendi que penetra amb molta
intensitat cap al poble d’Estellencs. 

Durant la segona nit de l’incendi, hem d’adoptar la decisió
de desallotjar el poble d’Estellencs, una operació que es
decideix a les 02.30 h de la matinada del diumenge 28 de juliol.
Aquesta operació afecta unes 700 persones, entre veïns i
turistes, es desenvolupa de manera ordenada, amb completa
coordinació entre el lloc de comandament avançat, els mitjans
d’extinció, les autoritats locals i els cossos de seguretat de
l’Estat. A primeres hores de la matinada, la reincorporació dels
mitjans aeris permet intensificar les tasques d’extinció del foc.

Durant la tercera jornada de l’incendi s’estableixen dos
objectius. En primer lloc, evitar l’avanç del front de cap a
Estellencs i en segon lloc, procurar estabilitzar tota la resta del
perímetre. Es treballa dur al front visible des de S’Arracó, es
continua mantenint estable el flanc oest de l’incendi a la part
baixa i es combat el risc d’avanç de l’incendi a les parts més
elevades de la finca de S’Alqueria. S’aconsegueix contenir
l’avanç del foc a l’entorn del mirador d’Es Grau.

Al llarg del dia treballen en l’extinció de l’incendi un total
de 29 mitjans aeris, 1 avió de coordinació i observació, 5 avions
de càrrega en terra, 8 hidroavions Canadair i 15 helicòpters
d’extinció. El nombre total de persones incorporades a cada torn
és d’unes 400, cosa que suposa prop de 800 persones implicades
directament en el control de l’incendi.
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La quarta nit de l’incendi resulta també perillosa perquè,
encara que els fronts més espectaculars dels foc ja estan
estabilitzats, en aquell moment teníem un 80% del perímetre
estabilitzat, continua oberta la possibilitat d’un canvi de vent
amb component sud-oest que des de la part més elevada de
l’incendi empeny de nou cap al Galatzó.

És aquesta possibilitat la que a primeres hores del matí del
quart dia defineix les prioritats del pla d’extinció i s’aboquen
tots els mitjans aeris i terrestres a controlar el front de flames
que, encara actiu, amenaça afectar de nou el sud de la Serra.

Es constata que no hi ha risc per a la seguretat de persones
i béns al poble d’Estellencs i es realitza el retorn ordenat dels
seus residents.

He de recordar i agrair de nou la solidaritat demostrada
durant tot el temps d’evacuació per part del personal de la Creu
Roja i del 061, la professionalitat i eficàcia demostrada en
aquesta intervenció per tot l’equip de coordinació de la Direcció
General d’Emergències i la tasca efectuada per la Guàrdia Civil,
personal i policia local d’Estellencs i voluntaris de Protecció
Civil. Igualment als veïns afectats per la seva comprensió,
suport i correctíssim comportament demostrat al llarg d’aquests
dos llargs dies enfora de ca seva i patint la incertesa de fins on
podria arribar a afectar el foc al seus habitatges.

Finalment, aquest flanc també és dominat i es dóna per
estable el cent per cent del front de l’incendi dia 30 de juliol.

A partir d’aquest moment tots els mitjans es concentren a
aconseguir el definitiu control de tot el perímetre de l’incendi.
L’incendi es considera controlat a les 20.00 h de dia 2 d’agost,
les vuit de l’horabaixa.

Hem de considerar que el potencial destructiu d’aquest
incendi superava, segons el model de comportament del foc
emprat per donar suport a la confecció dels plans d’extinció,
més de 5.100 hectàrees. 

Això vol dir que quan comença qualsevol incendi es passen
unes dades al nostre ordinador amb el programa que ens detalla
el comportament de l’incendi, i en aquell moment ens donava
una capacitat d’extinció..., una capacitat, perdó, de cremar
d’unes 5.100 hectàrees, la qual cosa suposa que els serveis
d’extinció han pogut evitar una destrucció de superfície de
terreny forestal encara que ens pogut afectar el doble del que
ens ha afectat.

Dimecres, a les 09.00 h del matí, vist que ha estat
completament eliminat el risc potencial que el foc pugui afectar
de manera greu i colAlectiva a persones i béns, es proposa pel
director tècnic de l’extinció rebaixar el nivell de gravetat de
l’incendi de nivell 2 a nivell 1. El control de la coordinació de
les operacions passa de nou, de conformitat amb el que estableix
l’INFOBAL i amb els protocols que ja teníem, a ser dirigides
des de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Aprofit en aquests moments per remarcar, com he dit ja
abans, l’excelAlent tasca de direcció de l’emergència realitzada
des de la Conselleria d’Administracions Púbiques per part de la
seva màxima responsable, la consellera, i pels diferents mitjans
i equips tècnics desplegats per la Direcció General
d’Emergències.

Els exercicis de formació conjunta de tots els organismes
implicats, les proves d’intercomunicació i compatibilitat dels
nous sistemes de ràdio comunicació, el TETRAIB, es
desenvolupament de simulacres de nivell 0, 1 i 2 com el
realitzat a Crestatx, a Sa Pobla, a principis d’aquest mateix estiu
amb l’expressa participació de mitjans aeris i terrestres de
l’IBANAT, de la Direcció General d’Emergències, de la UME,
la Creu Roja i de, fins i tot, veïns i voluntaris de Sa Pobla,
juntament amb les tasques de coordinació preventives
mantingudes entre totes les entitats públiques i privades
implicades en operacions d’extinció que des de l’any 2005 es
realitzen a totes les illes, ens ha permès a tots disposar d’uns
cossos d’extinció potents i entrenats que han demostrat
àmpliament les seves capacitats, no només en els grans incendis
d’aquest estiu, sinó també en els de les campanyes anteriors.

Per tant, voldria donar-los la meva enhorabona a tots per la
seva especialització, preparació i compromís a tots aquests
equips.

Dia 13 d’agost a les 15.00 h de l’horabaixa, les tres i quart,
després d’un permanent esforç per evitar reproduccions, un cop
es constata que no persisteixen punts en ignició dins el conjunt
del perímetre del foc, s’estableix la definitiva extinció d’aquest
incendi forestal.

Després de tot el dit, em sembla oportú apuntar tres
consideracions que, des del meu parer, mantenen una gran
rellevància de cara a la valoració de la gestió d’aquest gran
incendi forestal.

La primera consideració, la positiva gestió de l’extinció de
l’incendi, amb aquests punts claus: primer, eficaç mobilització
dels mitjans propis i externs, es va aconseguir una ràpida, potent
i segura intervenció de tots els mitjans i es van mobilitzar
adequadament i ordenament tots els mitjans logístics i operatius
necessaris per gestionar seqüencialment el desenvolupament de
l’extinció de l’incendi, la tasca, jornada rera jornada, de
bombers, Guàrdia Civil, policia local, tècnics, brigades de
l’IBANAT, agents de Medi Ambient, pilots, conductors i
operadors de les centrals de comunicació és digne de tot el
nostre reconeixement i de l’agraïment social que sens dubte
mereixen.

El segon, l’eficaç coordinació dels mitjans tant terrestres
com aeris. Des del lloc de comandament avançat es va mantenir
una estructura jeràrquica i integrada que va permetre atendre
tant les necessitats derivades de les situacions d’emergències
com les corresponents a l’execució del pla d’extinció.
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Tercer, tenim també una eficaç colAlaboració institucional,
des del Centre de Coordinació Operativa, el CECOP, situat a
l’Ajuntament d’Andratx, els responsables del Govern i entre
aquests des de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, varen mantenir contacte directe i permanent amb totes
les administracions locals, insulars i nacionals implicades, el
que va propiciar la intervenció d’un ampli desplegament de
mitjans estatals i la seva adequada integració amb els mitjans
autonòmics desplegats. També aprofit en aquests moments per
agrair la plena colAlaboració i implicació directa del ministre
Miguel Arias Cañete amb el suport proporcionat als nostres
mitjans d’extinció.

Una segona consideració seria la correcta comunicació de
l’evolució de l’incident, és a dir, informació transparent i
directa. Crec que també s’ha de destacar la plena transparència
oferta respecte de la gestió de l’emergència, com ho demostra
que a totes i a cadascuna de les reunions de presentació de
l’estat de situació de l’emergència, celebrades en el lloc de
comandament avançat, situat a l’Ajuntament d’Andratx, els
mitjans de comunicació rebien al mateix temps i lloc la
informació que es traslladava a la consideració dels màxims
responsables polítics i operatius dels dirigents dels diferents
organismes involucrats en la resolució de l’emergència. Hi va
haver una comunicació permanent i ocupació de les xarxes
socials. Igualment, la informació oficial traslladada als afectats
i interessats a través de les xarxes socials ha estat intensa,
permanent, rellevant i transparent.

La compareixença immediata i obertura mediàtica.
Finalment també, vos voldria destacar de nou la compareixença
realitzada, amb l’incendi que encara era ben viu, per la
consellera d’Administracions Públiques en aquest parlament,
dia 31 de juliol, i la roda de premsa que, juntament amb tècnics
d’IBANAT i del Servei de Gestió Forestal, jo mateix vaig
celebrar quan vàrem recuperar el nivell 1 de l’incendi
d’Andratx. És el moment en què un cop constatat que deixa
d’existir un perill greu o colAlectiu per a persones o béns, i de
conformitat amb el que estableix l’INFOBAL, de nou recau en
aquest conseller la responsabilitat directa de dirigir i coordinar
el conjunt de les actuacions.

I una tercera consideració és el canvi de tendència que
s’aprecia des de l’any 2010 en l’extensió i gravetat dels incendis
forestals que afecten les nostres illes.

Des que va entrar en vigor el 2005 el Pla especial
d’emergències davant el risc d’incendis forestals a les Illes
Balears, l’INFOBAL, un dels més eficaços que s’aplica en
aquests moments i que ha demostrat la plena efectivitat, segons
va dir també en aquest mateix parlament, han anat repetint altres
persones, el Sr. Boned i Roig una d’aquestes, i jo ho subscric i
ho repetesc amb tot el seu abast, s’ha consolidat, legislatura rera
legislatura, un model eficaç de defensa contra incendis forestals
per al conjunt de les Illes Balears que ha demostrat la seva
capacitat per executar respostes planificades, protocolAlizatdes
i modulades en el nivell de gravetat de cada tipus d’incendi
forestal, fins i tot, quan ha calgut respondre a situacions tan
extremes com les patides a Benirràs, Morna o Andratx.

Aquí també hem de destacar la densificació i continuïtat
progressiva en l’acumulació de combustible vegetal a les àrees
forestals. Crec que hem de plantejar una nova cultura del risc de
manera que siguem capaços de gestionar i aprofitar els nostres
boscos de forma sostenible, per evitar que sigui el foc qui acabi
per ser l’indesitjable gestor del nostre patrimoni forestal.
Aquella idea que hi ha hagut durant molts anys que al bosc no
s’hi pot fer res i s’ha de deixar que campi, com diuen en
castellà, a sus anchas, el que demostra és que ens du després a
una impossibilitat de controlar segons quins incendis.

També hi ha un perill creixent a zones d’interfase urbà
forestal. Hauríem de prioritzar la defensa en la seguretat de les
persones i béns, la qual cosa implica dos fets rellevants: resulta
necessari acumular molts i valuosos mitjans d’extinció en la
protecció passiva d’aquests i posar en sever perill gran part dels
mitjans d’extinció. Per això, aquesta cultura del risc cal que
sigui fomentada al màxim, precisament entre residents i usuaris
propers al medi forestal, per assegurar l’establiment de les
imprescindibles mesures d’autoprotecció amb immobles i
infraestructures que permetin desenvolupar els plans d’extinció
de la manera més segura i eficaç possible.

L’absència d’incidents greus de seguretat per a persones i
habitatges en aquest passat incendi d’Andratx ens ha de servir
de potent impuls per aplicar totes les mesures d’autoprotecció
que han de ser aplicables per a tots els propietaris i responsables
afectats amb habitatges, urbanitzacions i infraestructures
situades a l’entorn immediat a terrenys forestals.

Per generar aquesta cultura del risc hem de tenir present
l’experiència d’aquells altres grans incendis forestals que han
afectat altres comunitats autònomes i altres països de la conca
mediterrània, igualment les dels sistemes de defensa establerts
a altres zones del globus amb clima mediterrani, com puguin ser
Xile, Austràlia, Sud-Àfrica o Califòrnia, igualment sotmesos a
aquest tipus de sinistres.

I en relació amb això, pràcticament acab l’extinció de
l’incendi, el procés que hi va haver d’extinció de l’incendi, però
voldria entrar a un segon apartat de la meva compareixença
d’avui que es refereix a les actuacions necessàries per a
l’assoliment de la restauració de les superfícies forestals
afectades per aquest incendi forestal i que es basen en tota una
sèrie d’eixos que hem establert per desenvolupar el Pla de
restauració ambiental dels espais forestals afectats per l’incendi
d’Andratx i Estellencs.

Un primer eix és la garantia de seguretat de persones i béns.
Ja n’hem parlat altres vegades, consisteix en actuacions de
retirada d’arbres cremats que amenacen infraestructures, vials,
línies elèctriques, línies telefòniques, immobles i entorns
urbans, etcètera. Actuacions de prevenció de despreniments de
la xarxa de carreteres i principals camins, amb la retirada
d’aquells materials solts que presentin un risc de caiguda
imminent i l’aplicació de mesures de contenció de roques, per
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 evitar la seva caiguda sobre les principals vies de comunicació,
mitjançant malles de subjecció o modificació del perfil
d’aquells talussos que presenten una major inestabilitat. Anàlisi
dels danys a habitatges o a d’altres infraestructures en
l’avaluació de danys provocats per l’avanç del foc; no hem
tengut, gràcies a Déu, desastres a habitatges, qualque porxo o
qualque magatzem agrícola sí que ha rebut, però, en línies
generals, ja dic, vàrem aconseguir defensar plenament els
habitatges, tenint en compte que és una zona on n’hi ha
moltíssims. Per tant, aquest torna ser, crec, un altre dels grans
èxits de l’extinció d’aquest incendi.

Un segon eix és la lluita contra els fenòmens erosius i
processos de desertificació. Actuacions per a la correcció de
fenòmens erosius, amb l’establiment de cordons de vegetació
cremada a zones de fort pendent, per evitar l’erosió, amb la
formació de barreres de contenció sobre el terreny forestal
cremat; la realització de dics de contenció amb microconques
amb perill de generar vessaments i la pèrdua dels horitzons
superficials del sòl. La fixació i retirada de l’arbrat cremat, amb
l’anticipació que es produeixi el rebrot i regenerat a la zona per
consolidar la immediata recuperació de la coberta vegetal.
Promoció de la valoració energètica de la biomassa forestal
retirada. La incorporació al sòl mitjançant trituració de les restes
vegetals calcinades per facilitar la protecció i millora dels sòls
forestals afectats.

Un tercer eix és la regeneració de la coberta vegetal, on hi
tenim tot un procés de recuperació de la coberta vegetal que
dependrà de l’evolució de la regeneració natural existent, per a
la qual cosa es desenvoluparà un programa de seguiment
quantitatiu i qualitatiu dels processos de recuperació dels
hàbitats forestals afectats i especialment del regenerat de la
pineda. Després veurem la planta, emprant les accions de
regeneració que serà produïda al Centre Forestal de les Illes
Balears, emprant material forestal de reproducció amb
procedència garantida del Banc de Llavors i de les diverses
espècies autòctones de Mallorca. I també tenim un Pla de
regeneració de la coberta vegetal a les zones on el regenerat
natural no sigui suficient per a la recuperació del bosc i es
realitzaran actuacions de reforestació mitjançant l’execució d’un
pla de plantació o sembra.

I finalment tendrem tota una part destinada a la recuperació
de cultius i infraestructures agràries on, en funció dels danys
detectats, s’avaluaran les necessitats de reparació de tancaments
pecuaris, recuperació de zones de cultiu, d’olivar, de fruiters de
secà, restauració d’espais i marjades i el condicionament de vies
rurals.

Un quart eix seria el restabliment d’hàbitats i poblacions,
amb un capítol de recuperació dels recursos ecològics
amenaçats, on s’establiran els plans específics necessaris per
assegurar la recuperació de les poblacions de les espècies
singulars de flora i fauna afectades per l’incendi i per accelerar
el procés de restauració dels seus hàbitats. Les actuacions de
restauració s’executaran mitjançant l’adaptació a les condicions
ambientals específiques de cada ecosistema forestal afectat i es
realitzaran intervencions concretes que facilitin la recuperació
de la flora i fauna amenaçada. Tendrem també un control de
plagues predadors, amb el manteniment dels equilibris biològics
evitant la propagació de plagues forestals i prevenint el
desenvolupament de malalties i prestar especial atenció a la

zona del perímetre de l’incendi on hi ha un elevat nombre de
peus vius, però danyats, i que, per tant, són molt vulnerables a
l’atac de certs agents nocius oportunistes. Control de les
poblacions de cabres, per evitar que eliminin el regenerat
natural que s’instalAli. I tancaments per evitar l’accés de
predadors a les zones especialment sensibles per la presència
d’espècies singulars, el risc d’erosió o d’altres circumstàncies
que puguin comprometre la regeneració de les formacions
forestals.

I un cinquè eix de sensibilització i cultura del risc, amb el
foment de l’adopció de mesures d’autoprotecció, divulgació de
les accions a desenvolupar per prevenir la generació d’incendis
forestals i evitar patir-ne les conseqüències. Establiment
d’accions normatives i urbanístiques per assegurar la prevenció
davant el risc d’incendi forestal a zones d’interfície urbà
forestal. Promoure i consolidar la xarxa forestal per generar una
consciència social activa davant el risc d’incendis forestals i
estudiar les circumstàncies que han caracteritzat els entorns de
les infraestructures directament afectades pel foc, per evitar la
repetició d’aquestes situacions de risc a les àrees forestals.

La distribució d’aquest conjunt d’actuacions es prioritza en
funció de criteris derivats d’una zonificació lligada a les
diferents conques hidrogràfiques recorregudes pel foc, segons
les característiques específiques dels seus pendents,
orientacions, accessibilitat, formacions forestals afectades,
recuperació de la qualitat del paisatge i especialment de la
seguretat per a les persones i béns afectats. Segons aquesta
caracterització territorial i ambiental, es preveuen actuacions en
seguretat sobre unes 205 hectàrees, unes 850 hectàrees per a
lluita contra fenòmens erosius i unes 56 hectàrees per al suport
a la regeneració de formacions arbrades.

El Pla de restauració és important; tractar d’aconseguir el
necessari finançament per desenvolupar les seves prioritats
també, però no ho és menys la resposta social que, coordinada
a través de la Comissió Tots per la Serra, posa el seu important
suport a través d’accions de voluntariat, aportacions de mitjans
i donacions. I totes aquestes iniciatives s’han desenvolupat des
d’abans fins i tot de la completa extinció de l’incendi i
contribueixen a aconseguir la recuperació del paisatge forestal
perdut.

Finalment, voldria dir que vàrem tenir incendis importants,
hem tengut grans incendis i podem estar segurs que continuarem
tenint grans incendis forestals per la mediterranietat de les
nostres illes i per la seva topografia, per la tipologia de les seves
formacions forestals, per la nostra estructura territorial i per
l’acció de l’home que causa, intencionadament o negligentment,
més del 93% dels incendis. Això que acab de dir és el que ens
diuen els tècnics de la direcció general.
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Per tant, no sembla que ajudin, a més, de cara al futur les
condicions ambientals que es puguin derivar del canvi climàtic.
Per tot això, hem de ser tots molt conscients que ens continua
quedant molta feina per desenvolupar. Hem de regenerar una
cultura del risc enfront dels incendis forestals que garanteixi
l’adopció de mesures d’autoprotecció, especialment a les zones
d’ìnterfase urbà forestal. Hem de reforçar la gestió preventiva
i sostenible de les nostres formacions forestals amb la
disminució de la densitat i continuïtat del combustible vegetal
i aprofitar el seu potencial com a energia alternativa i renovable.
Això ve a dir que hem de canviar aquella idea bucòlica que no
es podia tocar ni un pi, sinó que, com diuen els nostres tècnics,
s’haurien d’haver deixat, des de ja fa bastant temps, o quasi
quasi obligat a llevar més pins dels que realment es lleven.

Hem de cercar noves fórmules que puguin, que condueixin
o que superin la manca de rendibilitat de les produccions
forestals i propiciar que els titulars d’explotació agroforestals
puguin gestionar els seus esforços de forma més productiva i
rendible. I hem de mantenir el Servei de Prevenció i Extinció
perquè durant els mesos d’hivern es programin i es realitzin els
tractaments silvícoles, els aprofitaments forestals, les cremes
controlades i les imprescindibles infraestructures preventives
que ens permetin limitar els efectes del foc durant les èpoques
de perill. Com també hem de mantenir el nostre model
interinsular de defensa contra incendis forestals i consolidar uns
operatius d’extinció versàtils, normalitzats, especialitzats i
entrenats. I hem de sensibilitzar la població, educar els residents
i visitants perquè coneguin, evitin i limitin els riscs derivats del
perill de provocar o patir incendis forestals.

Com veuen, encara queda molt per fer i en tot això nosaltres
hi fem feina.

Vull acabar la meva compareixença igual que l’he
començada i agrair a quants han participat i colAlaborat o
indirectament en l’extinció de l’incendi d’Andratx i Estellencs
per la seva eficàcia i entrega.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts, per tal que els grups parlamentaris puguin
preparar la formulació de preguntes o observacions, per la qual
cosa es demana als portaveus si volen una suspensió de la sessió
o si podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris.

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

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment, en primer lloc
agraïm la presència i les explicacions del conseller de Medi
Ambient avui aquí. De totes maneres li hem de dir que fa tard,
des del nostre punt de vista fa tard, perquè demanàrem
explicacions de vostè, com a responsable de Medi Ambient, en
el moment que es produïa l’incendi, i avui ve, tard, quan ens

explica les mesures, com va anar l’extinció, que ja ens havia
explicat en el seu moment la consellera Riera, que va venir aquí
com a responsable de l’extinció, pel tema de ser de nivell 2.

No ens anuncia el Pla de restauració tot i que entenc que les
mesures que ha proposat sí que van en aquest sentit, en són
l’embrió o en són les idees.

Però quan li dic que fa tard, sobretot fa tard en preocupar-se
per la Serra de Tramuntana, i no tan sols vostè, sinó tot el
Govern. La pregunta important és què han fet els responsables
de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears per la Serra de
Tramuntana en els dos anys des de la proclamació com a
patrimoni mundial de la UNESCO? A mi el que em va
respondre vostè, l’octubre del 2011, va ser que no era cosa seva;
vostè em va dir que en relació amb la iniciativa titulada Serra de
Tramuntana i on es demana quines mesures s’han pensat
impulsar des de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori a la Serra de Tramuntana, com a patrimoni de la
UNESCO, amb categoria de paisatge cultural, vos contestam
que és el Consell de Mallorca i no el Govern de les Illes Balears
qui s’encarrega de la gestió d’aquesta figura. Clar, és una
resposta una mica pobra, i que quan després hem vist com
vostès han aparegut com els majors defensors de la terra, han
posat en valor, a la fi, el que significa aquesta Serra de
Tramunta per a nosaltres, o han escenificat aquest interès que
tenen per la Serra amb aquesta comissió que vostè ha esmentat
de Tots per la Serra, clar, nosaltres veim que no s’ha fet res des
de la declaració de la Serra com a patrimoni UNESCO. Li diré
més, recentment el Consell de Mallorca, a un debat en el
plenari, el que va dir el Consell va ser que a partir d’ara la gestió
de la Serra era de vostès, del Govern. Per tant, jo en aquests
moments he de dir que l’acció del Govern fins ara ha estat nulAla
i per això el Govern fa tard a preocupar-se per la Serra de
Tramuntana.

No vull dir amb això, i que quedi ben clar i que consti en el
Diari de Sessions, que aquest desinterès sigui motiu que
l’incendi hagi estat el més gran en la història de què tenguem
coneixement a Mallorca. Però, clar, evidentment és una reflexió
que s’ha de fer, perquè des del moment en què som patrimoni de
la humanitat, per ventura es podria esperar més interès per part
dels governants cap a aquest patrimoni.

A més, tenint en compte, i això només és un comentari, que
vostè sí que té la responsabilitat sobre una altra figura
mediambiental que és el paratge natural de la Serra de
Tramuntana, que té una autoritat, un organisme, el qual no sé si
l’han reunit després de l’incendi, abans, i un organisme que
reuneix propietaris amb administració o que tocaria reunir els
propietaris amb l’administració i que, per aplicar algunes de les
mesures de sensibilització que vostè esmentava, per ventura
hagués estat una eina útil ara i abans, naturalment.

Crec, ho he de dir així, que el Govern només s’ha preocupat
per la Serra després de l’incendi, el major en vint anys, i crec
que això és lamentable i voldria que tot aquest fet significàs un
canvi d’actitud del Govern, del Consell, de qui governa en
aquests moments respecte de la Serra de Tramuntana.
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Centraré el conjunt de la intervenció en dos aspectes:
prevenció i recuperació o restauració. Perquè de la
responsabilitat de l’extinció, Sr. Company, vostè ens ha fet una
extensa explicació, no feim comptes fer polèmica sobre
l’operatiu, hi aportarem algunes breus reflexions, però no volem
fer polèmica. Pensam que l’extinció es va fer en unes
condicions meteorològiques, orogràfiques, que dificultaven
molt, i crec que coincidim a valorar, com ha valorat vostè, la
dificultat de controlar aquest incendi.

Ens afegim a les paraules d’enhorabona dels professionals
tant de la Conselleria de Medi Ambient, com d’IBANAT,
d’emergències, dels bombers de les diferents institucions, de
Protecció Civil, i naturalment de la Unió Militar d’Emergència;
evidentment els voluntaris... Per tant crec que tot això sí que és
obligat que, a pesar..., sense tenir en compte el color polític
reconeguem la feina que s’ha fet.

Nosaltres no afirmaríem tan rotundament com va fer la
consellera Riera que la coordinació va ser impecable, ho va dir
literalment. Jo crec que hi ha hagut crítiques, tant de bombers de
Mallorca com de bombers de Palma que se’ls podria haver
tengut més en compte o no, però jo crec que, en general i amb
el mes que ha passat i que ens dóna una perspectiva més àmplia,
crec que les tasques d’extinció varen ser positives, es deuen en
bona part a la professionalitat que vostè ha destacat dels mitjans
i dels professionals, ens hem de felicitar que no hi hagi hagut
víctimes i que per ventura els danys en béns no hagin estat
tampoc especialment greus. 

Com he dit s’ha d’agrair especialment la tasca de voluntaris,
i ja que parlam d’això sí que li faria una primera pregunta que
m’agradaria que em pogués contestar, per una polèmica que ha
aparegut a la premsa a Andratx sobre la neteja d’un terreny que
l’Ajuntament d’Andratx vol dedicar a aparcament. Jo no sé si
això era prioritari o no, o si va ser una qüestió de mala
informació de l’ajuntament respecte a aquests voluntaris. Jo
entenc que no és responsabilitat seva com a conseller de Medi
Ambient, per suposat, però bé, hi havia gent de Medi Ambient
allà donant instruccions, ajudant els voluntaris a fer la seva
tasca, però sí que m’agradaria saber si vostè s’ha preocupat per
aquesta qüestió, si ha donat alguna instrucció. En tot cas faig
aquesta reflexió i li faig aquesta pregunta, i li deman que s’hi
interessi perquè els voluntaris són clau. Vostè ho ha esmentat a
la seva intervenció, són clau i no els podem decebre a l’inici del
que són les tasques de restauració i recuperació de la zona
cremada.

Sí que parlarem una mica més extensament sobre el tema de
prevenció. És molt coneguda aquesta frase, que hem sentit molt
i s’ha repetit durant el temps de l’incendi, que els incendis de
l’estiu s’apaguen a l’hivern. És evident que les feines de
prevenció que es puguin fer contribueixen evidentment al fet
que després, quan es produeix el fet i s’ha de fer l’extinció,
pugui ser més senzill controlar-lo.

Vostè sap que el que li diré ara havia de sortir. No basta una
guarda d’ovelles. Crec que va ser desafortunada aquesta
afirmació. Les ovelles no netegen millor que una brigada
forestal. No netegen bé una zona de muntanya, vostè ho deu
saber tan bé o millor que jo, segurament, que no són les ovelles
sinó els ases que netegen bé la serra, almenys això és el que feia
a La Trapa. Però, bé, anècdotes a part, els mitjans que dediqui
a la neteja forestal la conselleria, la planificació, crec que seran,
són fonamentals per a la prevenció d’aquests fets.

I aquí sí que podem o hem de fer-nos ressò de les crítiques
que s’han rebut. Jo una primera crítica que diria, o una primera
pregunta que li adreçaria és on és el pla forestal que varen
anunciar fa dos anys, després de l’incendi a Eivissa. Van
anunciar, vostè i el president, que farien el pla forestal, que és
una mancança de fa anys, eh?, també s’ha de dir, però no hi és,
encara. Voldríem saber en quina fase està, si aviat el
presentaran, què han fet fins ara. 

Els treballadors de l’IBANAT ho varen dir pocs dies després
que es donàs per controlat d’incendi: “Para el Govern la
prevención de incendios no es una prioridad y lo está
demostrando”; es referien a les retallades en pressupost i als
acomiadaments que havien estat notícia precisament a principis
d’enguany, finals de l’any passat. 650.000 euros de reducció en
despesa de personal en el darrer any, és a dir, de 2012 als
actuals; 86.000 euros menys reduint les partides de béns i
serveis; un 13,25% de baixada del pressupost total. Clar, tot
això evidentment són xifres que, sense tenir una relació directa,
per ventura han influït en les tasques de prevenció i d’extinció.
Nosaltres no volem cercar una relació directa, ja li ho dic,
perquè no ens interessa fer polèmica amb la feina que es va fer
per a l’extinció, però sí que volem introduir aquesta reflexió.
Aquests 650.000 euros de reducció en despesa de personal, per
exemple, hauran afectat els reforços d’estiu que se solien
contractar; per la informació que tenim enguany es contracten
4 persones per a quatre mesos, en lloc de les 30 per sis mesos
que se solien contractar amb anterioritat. Jo pens, pens per sentit
comú però vostè ja ens donarà les explicacions pertinents, que
les reduccions de personal també s’hauran notat; 60 persones
menys a IBANAT entre el 2011 i el 2013, 18 d’elles vigilants,
i entre els acomiadats, per exemple, un tècnic superior del
Servei de prevenció de riscos, crec que són mesures que en el
moment d’aplicar una retallada amb els criteris que ens dóna
Funció Pública no es mira, però que per ventura ara trobam que
no era el més adequat.

Encara més greu és la reducció de personal en Espais de
Natura, l’empresa que vostès unifiquen amb IBANAT, 32
persones acomiadades l’any passat.

Respecte al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, que
abans li he esmentat que sí, que és un organisme que depèn de
vostè, ha quedat amb dues persones per a manteniment de
60.000 hectàrees; per tant això ens sembla insuficient. A mi
m’agradaria també una explicació sobre si pensen donar remei
a aquesta qüestió, perquè estam parlant de la Serra de
Tramuntana, patrimoni mundial, paratge natural declarat per la
Conselleria de Medi Ambient a l’etapa, precisament, del govern
del Sr. Matas.
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El pla de reestructuració del personal d’Espais de Natura,
que és el que ha afectat a aquesta reducció important de
personal, tenia dues fases; la primera, de reestructuració de
personal, va suposar l’amortització de 38 places...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, ha excedit el temps.

EL SR. BONET I BONET:

Sí? (...) Em sap greu perquè em queden moltes coses per dir.
Si la presidenta m’ho permet faré una darrera conclusió.

No seré jo que culpi d’una defectuosa prevenció pel desastre
d’Andratx; sí que crec que li podem exigir un mínim
d’autocrítica. Per què s’han reduït els reforços d’estiu?, per què
hi ha plans per renovar els materials?, per què es queixen els
agents de medi ambient que els seus aparells de comunicació i
telefonia no són adequats?, per què ha fet un pla Balears natura
i per exemple no ha prioritzat el pla forestal?

Encara li diria més. Una resposta que teníem sobre la neteja
forestal que havíem fet ens responia que el Pla comarcal de
Tramuntana havia fet 32 hectàrees i preveien les mateixes per
a enguany. Ens agradaria saber si per a enguany preveien
exactament les mateixes.

Sobre el tema de la restauració, doncs m’hauré de reservar
les meves observacions per a la propera intervenció. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS intervé l’Hble. Diputat
Sr. Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bona tarda, diputats i diputades. Conseller, gràcies per la
seva compareixença. Com ha dit el company del Partit
Socialista nosaltres també el vàrem trobar a faltar a la
compareixença de la consellera d’Administracions Públiques,
i de fet varen quedar moltes preguntes que va fer el nostre grup
parlamentari damunt la taula, perquè pensam que a més eren
preguntes que, tot i el tema de la declaració del foc pels temes
dels protocols d’IINFOBAL corresponia en aquells moments a
la consellera, era adient que hagués pogut venir vostè a
respondre. Però, bé, ja està bé que vengui a petició pròpia, en
aquest cas, en aquesta compareixença.

M’alegra, per començar, que aquest incendi almanco hagi
servit per canviar la seva percepció, és el que he volgut entendre
de les seves paraules, respecte a la feina que fan els forestals a
les Illes Balears; sabem que quan va entrar a la conselleria no
tenia ben bé aqueixa consideració. I tampoc no puc obviar que
vostè, la política que fa vostè, la que fa des de la conselleria i
l’ha que ha fet abans des de l’organització agrària de la qual ve,
mentre uns defensaven parcs vostès defensaven que es desfessin
aquests parcs, i això..., perquè al final els incendis no són un fet
aïllat, sinó que són coses que estan interrelacionades amb
moltes altres polítiques i particularment les polítiques
mediambientals, o altres normatives que promou el seu propi

departament, com el decret llei de desenvolupament urbanístic
sostenible, que si ho pensam, per posar una reflexió damunt la
taula, el que fa d’alguna manera és reproduir les condicions que
varen originar l’incendi d’Andratx, aquesta mescla entre
habitatges, urbanitzacions, i la seva proximitat a zones naturals,
perquè el que vol amb el seu decret llei és legalitzar
urbanitzacions que estaven ilAlegalitzades justament per estar
moltes d’elles a zones on no és compatible amb el medi
ambient.

I també em du a la reflexió -i tot això és una prèvia- a nivell
del que són els mitjans. Vostè jo crec que és una persona a la
qual es coneix per la seva força, per la passió amb què defensa
determinats temes; du diferents àrees i em tem que justament
l’àrea de medi ambient és la que defensa amb menys força; no
així altres, i de fet això és el que queda palès en el pressupost de
la Conselleria de Medi Ambient, que es va reduir un 28% l’any
passat, i el d’IBANAT en particular, que és crucial per fer front
a qüestions com l’incendi d’Andratx, un 13% només enguany,
i que els mitjans que té la conselleria, la seva conselleria, pel
que fa al medi ambient al nostre parer són del tot insuficients i
els podria defensar amb una mica més de passió. Per això
només li deman, jo sé la resposta, però només pel que és el
paratge de la Serra de Tramuntana em podria dir, a part del que
és Menut, els vivers de Menut i de les àrees recreatives, quan de
personal hi ha dependent de la seva conselleria o de les
empreses públiques? Jo sé la resposta.

Fent aquesta prèvia, li pas a plantejar el meu bloc de dubtes
i reflexions en tres blocs; no sé si tendré temps de fer-los tots en
aquests deu minuts. Un primer, sobre prevenció; un altre, sobre
extinció, que realment tenim poques coses a qüestionar respecte
del que ha estat la feina sobre el terreny dels tècnics, etc., que
vostè molt bé ha explicat, però sí plantejar alguns dubtes, alguns
buits d’informació que tenim; i un darrer, sobre el tema de la
reforestació, la regeneració, el futur, i que podem compartir
aquesta reflexió.

Seguesc, per parlar del tema de la prevenció, amb el tema
dels mitjans. No li dic res de nou si li dic que les despeses que
genera un incendi com aquest d’Andratx o com el d’Artà fa més
poc temps són molt més grans que la feina de fer una bona tasca
de prevenció i de gestió forestal, i que això no és cap caprici, i
s’ha suprimit sota el seu mandat personal dels espais naturals.
Vostè em dirà, i ha maquillat les xifres, que de l’àrea d’extinció
no; bé, no li ho discutiré però s’ha llevat personal d’espais
naturals, i també li dic que a més les coses s’han fet malament
i que només en indemnitzacions d’aquest personal es gastaran
1,5 milions d’euros amb les sentències a la mà, i que molta feina
en matèria de prevenció es podria fer.
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Vostè creu realment, conseller, que amb les actuals plantilles
dels espais naturals protegits, que són més de 100.000 hectàrees
protegides i finques públiques recollides en el seu propi pla
Balears Natura 2015, que a més volen que vengui gent i valori
el nostre paisatge i tal, i nosaltres hi estam molt d’acord, però
creu realment que basta el personal per fer això i que estam en
condicions d’acomiadar més gent? Està d’acord que només
tenguem 59 agents de medi ambient a tota la CAIB amb la ràtio
més baixa de l’Estat, i l’associació ho va denunciar l’altre dia?;
pensa fer res al respecte?, pensa fer res? Hi ha moltes opcions
avui en dia, leasing i altres històries, sobre el tema de
l’envelliment dels vehicles amb què compta la conselleria per
a ús habitual, però també per intervenir en cas d’emergència,
que tenen una mitjana d’antiguitat de dos anys i mig.

Sobre això que vostè ha comentat de la cultura del risc, bé,
jo aquí m’ho havia apuntat com a sensibilització,
conscienciació, campanyes de sensibilització i mitjans per fer
efectiu el Decret 125/2007, de 5 d’octubre, sobre normes d’ús
del foc i que regula l’exercici de determinades activitats
susceptibles d’incrementar els incendis, i sobretot pel que fa als
articles 8, 11 i 12 i les franges de prevenció. Em podria dir
quants d’informes d’estat i sobretot quants d’expedients
sancionadors per incompliment consten en mans de la
conselleria?, i ens consta que també gent que gestionava
expedients sancionadors avui en dia ja no fa feina a la
conselleria. 

Està regulat l’ús del foc en àrees urbanes properes a les
zones forestals, com en el cas d’Andratx? Ja li dic que no, i per
tant li deman si està disposat i té pensat canviar aquesta
normativa i aquest decret en concret que li acab de dir. 

I si em sabria dir -potser la nostra percepció és equivocada-
com ha anat la campanya de “Ni un foc al bosc” enguany,
perquè nosaltres hem tengut la sensació de veure molts
d’anuncis després de l’incendi però pocs abans; potser és una
percepció equivocada, m’agradaria que m’ho confirmàs.

Sobre la política agroforestal que podria fer el seu govern,
sobretot si a vostè l’estira més allò “agro”, que és una cosa de
la qual sempre presumeix, consideram que pot tenir un paper
clau en matèria de prevenció, i jo crec que té una gran
oportunitat al respecte i m’agradaria que m’anomenàs alguns
exemples del que té pensat fer, i vostè té, evidentment, el mateix
problema que té tothom, que els recursos són limitats, però un
gran avantatge, i és que ho té, l’agricultura i el medi ambient,
dins la seva conselleria. Per tant hi pot fer molta feina, d’entrada
per desplegar per exemple el PORN en el seu article 2, mesures
econòmiques i normatives perquè el camp no s’abandoni.

Pas al bloc d’extinció. Primera pregunta que li faig, que
vostè l’ha desmentida en les seves afirmacions, evidentment:
què ha passat perquè la promesa del president Bauzá, amb
aquest canvi de tendència que ha assenyalat, després de
l’incendi de Morna a Eivissa del fet que amb ell no tornarien a
passar incendis com aquell, ens hagi duit per exemple a aquests
dos incendis importantíssims?, què és el que ha fallat, perquè
ens entenguem, perquè aquesta promesa del president no s’hagi
complit? Si tal i com vostè mateix em va respondre per escrit no
hi ha hagut cap retallada del personal d’extinció, com explica
que les brigades d’extinció si fa un parell d’anys eren de vuit
persones ara siguin de quatre, cinc persones? I si pensa fer res,

tenint en compte que el personal d’IBANAT és, dels cossos que
han intervengut a l’incendi, l’únic que ha fet torns de 24 i fins
i tot 26 hores, i això, evidentment, a part de l’inhumà que
representa, tampoc no crec que dugui associada cap eficàcia al
tema. Reconegui’m almenys que hi ha hagut canvis de torns,
menys vigilància mòbil, fins i tot per no gastar benzina, i que les
retallades sí o sí afecten el seu departament. Amb això no estic
qüestionant la tasca d’extinció, però que hi ha moltes coses
millorables. 

Creu, a més, que la formació que ha tengut el personal que
ha passat d’Espais de Natura a l’IBANAT i que ara forma part
de les brigades d’extinció ha tengut la formació suficient? No
ho estic qüestionant, ho desconec. I quina ha estat aquesta
formació? Han tengut una formació específica per a situacions
de risc com la que s’ha produït a l’incendi d’Andratx? A
nosaltres ens arriben queixes del personal que no és així.

Quins operatius de reforç de personal s’activaren i s’activen
des de la conselleria en els dies adversos des del punt de vista
climatològic com eren aquests?, i si això té repercussió sobre
l’operatiu i si en va tenir en aquest cas. 

Sobre el nivell de coordinació entre administracions li volia
demanar si coneix l’informe dels Bombers de Mallorca, que és
un dels cossos que també va intervenir més activament.
Nosaltres pensam que és un dels punts crítics, si qualque cosa
es podia millorar en l’extinció, aquesta coordinació, i pensam a
més que hi ha un desequilibri de recursos que el govern hauria
de mirar entre el mateix govern, entre la Conselleria
d’Administracions Públiques, les poques competències que té
d’emergències, i els mitjans efectius que té i els que té la
conselleria, i això és una cosa que seria relativament fàcil de
revisar.

Quines feines concretes...?, bé, sobre els plans comarcals
d’extinció, i en concret el que afecta la zona seria el de la zona
de Calvià, si estava previst que la carretera d’Andratx a
Estellencs fes de tallafocs i s’havien fet les feines que
corresponien perquè complís aquesta funció. Quant de temps du
el pla caducat i quin és el termini per..., o les previsions que
tenen per actualitzar-lo? Quines feines concretes varen fer a
l’incendi nous alts càrrecs d’IBANAT?, perquè s’acomiada gent
per una banda, però també es contracten nous alts càrrecs, dos
alts càrrecs que valen 100.000 euros i que no entenem la
justificació perquè es contractassin, perquè això dóna per a una
altra brigada sencera d’extinció. Què feien o per a què servia
aquest enregistrament que feien des de l’helicòpter d’extinció
per enregistrar vídeos per penjar a un canal privat de YouTube?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, ha exhaurit el temps.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. ...i, bé, en tot cas les darreres que em queden... Bé, li faig
la darrera sobre extinció. No m’ha quedat molt clar; vostè ha dit
l’hora en què es va activar el Canadair del Port del Pollença?
Potser ho ha dit i se m’ha passat, m’agradaria que em digués
l’hora en què va -diguem- amollar l’aigua damunt el punt del
foc dins els primers moments del foc.
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I en tot cas el darrer bloc sobre el tema de la reforestació i el
futur, me’l guard per al proper bloc. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, alts càrrecs de
la conselleria que l’acompanyen, senyores i senyors diputats. A
nosaltres sí ens interessa parlar de l’objecte de la seva
compareixença, que és l’incendi declarat a Andratx; aquest és
el nom de la compareixença i al llarg de les ilAlustres
intervencions dels portaveus que m’han precedit en el torn de
paraula no he sabut molt bé si estàvem fent una compareixença
de control a la feina de la conselleria o realment estàvem parlant
de l’incendi d’Andratx.

Parlem de l’incendi d’Andratx. En primer lloc, Sr.
Conseller, agraïm la seva compareixença i agraïm sobretot el
contingut, la claredat, la quantitat d’informació que ha donat en
aquesta compareixença. Crec que no es pot dir que no hagi
descrit minut per minut, ja no podem dir ni tan sols fil per randa
sinó minut per minut, el que va succeir des del primer moment
fins que es dóna per extingit el dia 13 d’agost aquest incendi.
Per tant crec que la claredat és amiga de la bona gestió, i aquest
és un dels fets que volem destacar i volem agrair.

En segon lloc creim que..., allò segon que hem de dir
després d’aquest agraïment és fer arribar, des del Grup
Parlamentari Popular, i crec que puc parlar en nom de tots els
diputats i tots els grups parlamentaris, el nostre agraïment i
reconeixement per a tota la gent que va fer feina, d’aquestes
illes i de fora d’aquestes illes, per l’extinció d’aquest incendi.
No és una feina qualsevol, és una feina que hi posen molt més
del que és la seva obligació, que posen en risc en moltes
ocasions la seva vida, i crec que mai no serà poc el
reconeixement d’aquesta cambra i de tots els ciutadans de les
Illes Balears cap a la seva feina i la seva responsabilitat i la seva
professionalitat.

Sr. Conseller, no consideram que vostè comparegui tant,
consideram que compareix quan toca, que és quan aquesta
comissió s’ha convocat a la primera reunió que tenim en aquest
període de sessions i probablement la confusió ve donada
perquè el Govern, del qual vostè forma part, del Govern del
Partit Popular, té una característica essencial, que és un govern
solidari. Per tant, quan som davant d’un foc nivell 2, qui
compareix és el conseller competent en nivell 2, que no era altra
que la consellera d’Administracions Públiques. Clar, és que
estaven acostumats que a governs de regnes de taifes jo entenc
que això, tal vegada, els costa més entendre-ho, però crec que
en el nostre cas vostè es va sentir perfectament representat i es
varen donar totes les explicacions necessàries per part de qui en
aquell moment era la responsable de l’incendi que va
comparèixer a la Diputació Permanent, constant incendis, és a
dir, durant l’incendi. Sort que no va tenir aquest parlament
durant altres incendis que es varen produir a l’illa d’Eivissa,
com tots coneixem, que es va tardar del mes d’agost al mes
d’octubre, és a dir, dos mesos i busques a comparèixer.

Però bé, parlem del que crec que interessa a la Cambra i
interessa als ciutadans que és què hem fet amb l’incendi
d’Andratx i què hem d’aprendre de l’incendi d’Andratx. Jo crec
que el que s’ha fet vostè ho ha explicat molt bé i no em
correspon a mi ampliar aquesta informació, perquè crec que és
impossible ampliar-la, només vull destacar tres fets importants:
la capacitat de resposta dels mitjans existents a les Illes Balears,
m’ha cridat moltíssim l’atenció la celeritat, que en pocs minuts
siguem capaços de tenir 55 persones i 7 mitjans aeris a les dues,
zero, u, en el punt del foc crec que és una capacitat de resposta
molt destacable; que en una hora vegem que aquell incendi té
una gravetat suficient, pel que vostè ha explicat, de les
condicions tant del punt d’inici com del vent, de la temperatura
com el risc que podia existir per als habitatges i les persones i
fa que canviem de nivell 1 a nivell 2 i, per tant, que això
impliqui un increment dels mitjans i que tot seguit demanem el
suport de l’Estat, tant de la UME com dels Canadair de la base
de Saragossa, crec que tots aquests fets demostren que estam
preparats per respondre a aquestes eventualitats.

Jo estic convençuda que ens encantaria no haver-les de posar
en marxa, que aquests plans de prevenció no fossin necessaris,
que realment no haguéssim de veure que ho sabem fer, i ho
sabem fer bé, perquè voldria dir que no hi ha incendis, però en
aquest cas, com en molts altres, la negligència humana, quan no
conductes delictives, produeixen aquests tipus d’incendis. Per
tant, m’ha sorprès moltíssim l’afirmació del Sr. Abril que
demana comptes al Sr. Bauzá perquè hi ha hagut un incendi.
Miri, el Sr. Bauzá mana bastant, però el que no pot fer és manar
sobre la insensatesa d’una persona que en ple més de juliol se li
ocorre tirar les restes d’unes brases en terra. Vull dir, és que ni
el Sr. Antich ni el Sr. Bauzá ni el president Obama, si volem
anar als que tenen més poder, són capaços d’evitar la
insensatesa i la falta, a vegades, de sentit comú de les persones.
Per tant, que vostè s’ho faci venir bé per implicar el president,
miri, crec que avui no li serveix ni com a recurs dialèctic.

Aquest incendi comença pel que comença i crec que aquí hi
ha una feina, i entr a la segona part, molt important a fer, que és
de conscienciació. Hem de ser conscients que hi ha molt més
perill del que ens pensam, que un incendi se sap com comença,
però no se sap com acaba, que realment una petita negligència,
que estic convençuda que la persona que la va causar, com ahir
dèiem amb motiu de la seva pregunta en seu de Plenari, no va
pensar mai que se li anàs de les mans com se li va anar, però
som davant 2.235 hectàrees cremades que sense la intervenció
excelAlent, jo ho vull dir, excelAlent dels mitjans d’extinció que
varen actuar haguessin pogut ser el doble.
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Per tant, primera feina imprescindible és que tots ens
mentalitzem del que vostè ha parlat de la cultura del risc. Crec
que aquest tema és essencial, em consta, moltes han estat les
preguntes i també intervencions que vostè ha tengut al llarg
d’aquests anys i especialment la feina que fa la Direcció
General de Medi Ambient que vostè dirigeix i la directora
general que avui ens acompanya, que fan en aquest sentit. Som
especial coneixedora de la feina que es fa a l’illa d’Eivissa en
aquesta qüestió i em consta que també es fa a les altres illes,
però és veritat que hem de mantenir l’esforç, hem d’augmentar
l’esforç, hem de fer tot el possible perquè els ciutadans de les
nostres illes siguem conscients que realment tenim un risc
potencial i que, per tant, tots hem de prendre les mesures
d’autoprotecció, que no depenen de la comunitat autònoma ni
de la conselleria ni de l’ajuntament ni del consell insular de torn
sinó de cada un dels ciutadans que tenen propietats en zones
d’interfase, en zones forestals, de crear aquelles franges de
seguretat necessàries perquè sigui molt més fàcil extingir un
incendi si aquest es produeix.

Però tenim una segona problemàtica importantíssima sobre
la qual vostè ha destacat que s’ha d’actuar, que és l’estat dels
nostres boscos. L’estat del nostres boscos com a conseqüència,
en primer lloc, durant molts anys d’abandonament, de terres de
conreu, del que era una explotació natural del bosc fa cinquanta,
seixanta, setanta anys on el bosc realment era una font de
riquesa per als nostres pagesos i això feia que aquest bosc
estigués gestionat amb criteris que avui diríem
mediambientalment sostenible i que en aquell moment no eren
conscients que ho fessin mediambientalment sostenible, però ho
feien molt bé, i era un dels instruments de vida dels nostres
pagesos, avui, no amb aquells criteris que econòmicament són
totalment inviables, sí que és necessari que creem les
condicions, -i aquí sí que té una feina molt important el Govern
i em consta que es fa una gran feina en la redacció del Pla
Forestal, que crec que està molt avançat, com esper que després
vostè ens expliqui-, es fa una gran feina en què els nostres
boscos es tornin a cuidar. 

Passar d’aquesta cultura que el bosc campi com vulgui,
vostè ho deia abans, a un bosc que realment es gestiona amb
intelAligència i amb criteris de sostenibilitat. Només si feim això
tenim la possibilitat d’evitar que realment siguin els grans
incendis, com aquest i els dos anterior que hem tengut, els
protagonistes de l’estiu. Podem tenir els mitjans d’extinció que
vulguem, però crec, ho aprenia l’any passat assistint a jornades
informatives fetes per la direcció general a Eivissa, que el que
volen els treballadors de la conselleria no és treballar en negre,
és a dir, no treballar després de l’incendi sinó treballar ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, ha excedit el temps.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

..., sí, sinó treballar abans. 

Per tant, Sr. Conseller, el volem felicitar per la feina feta,
que vostè faci extensiva a tot el personal de la conselleria i a tots
els afectats aquesta felicitació i l’encoratjam a treballar en els
cinc eixos que ens ha plantejat de futur perquè creim que aquí

hi ha el futur, que no hi hagi d’haver altres compareixences pel
mateix motiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Sí, moltes gràcies. Bé, per començar a contestar un poc,
contestaré, però també donaré una sèrie d’informacions més que
van relacionades amb les preguntes o amb les observacions que
s’han pogut fer. 

El Sr. Bonet em deia que feim tard, feim tard de la
compareixença, feim tard a Sa Serra, etcètera. Jo ho record,
perquè el Sr. Abril ha esmentat d’on venc jo, de la feina que he
fet durant bastants d’anys, crec que no hi ha cap dubte del que
jo efectivament sempre he defensat i que crec, a més, està ben
encaminat, jo ja li vaig dir a la Sra. Dubón que declarar
patrimoni de la humanitat Sa Serra sense dur-hi res no servia per
a molt, que era aprofitar la feina que havien fet els particulars,
perquè hem oblidat, Sr. Bonet, de dir que el 86% és de privats,
i tenim un sistema, el nostre, on la propietat privada encara,
maldament alguns no ho voldrien, encara se l’ha de respectar,
almenys això és el que jo crec. 

Lluny de quan es fa aquesta declaració, lluny d’ajudar a
aquells propietaris que han estat els artífexs, propietaris i
pagesos, que avui tenguem Sa Serra com la tenim, doncs, lluny
d’això el que es fan són fotos, grans fotos, grans històries buides
de contingut i efectivament, a més, amb promeses que rere això
vendran moltes ajudes de la Unió Europea. Això m’ho varen dir
a mi, Sr. Bonet, i li dic que vostès eren els que ho duien aquest
tema, i jo en tot moment els vaig dir, Sr. Bonet, no, per
desgràcia no vendrà més del que ja tenim en aquests moments
i el que haurem de fer serà espavilar.

No hem fet tard, si és així més tard supòs que varen fer
vostès, amb la qual cosa..., bé, no vull treure ni retreure ni tornar
a retreure perquè no és tampoc el meu interès, el meu interès
d’avui és explicar el que ha passat i cap on hem d’anar. 

Però és important dir que, efectivament, la gestió de Sa
Serra amb el 86% és de propietat privada, d’acord? Alguns amb
més gestió que d’altres. Dic això perquè veig que els posa molt
a alguns parlar de les ovelles i treure de context determinades
frases. Jo sempre dic que de la compareixença que avui hem
tengut, de les intervencions que hem tengut tot nosaltres, si les
trec de context segurament podrem arribar a concloure que entre
vostè i el Sr. Abril varen matar en Manolete, podríem arribar a
aquestes conclusions, segur, si començam a extreure frases del
que hem dit.
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Per tant, jo crec, vaja, m’agradaria saber si coincidiu amb jo
o no tot dos. Quan jo dic que una guarda d’ovelles neteja el que
dic és que ens ha caigut estrepitosament tota la gestió agrícola
i forestal i això no és substituïble amb empreses públiques, no
hi estan d’acord amb això? Perquè sinó no basta el pressupost
de la comunitat autònoma per contractar gent i fer empreses
públiques per fer el que abans feien els pagesos. Dic això i enviï
un missatge molt clar que hem de prioritzar actuacions dins el
sector primari perquè són molt més barates i molt més efectives.
Estam d’acord, per tant. A partir d’aquí, ho dic perquè si hem de
començar a treure coses de context hi podem posar les ovelles,
els ases, el porc negre. Record, a més, que quan es va fer el
PORN de Tramuntana prohibien que hi hagués porc negre on hi
havia determinats pendents, i bé.

Tot això, on ens ha duit? Una mentalitat confusa, i ho he dit
moltes vegades, que protegir és abandonar, és no deixar fer res,
però això és el que hi ha hagut i no vull dir només que sigui per
part de segons qui, ha estat, l’altre dia ho deia el nostre cap de
Gestió Forestal, un tècnic de reconegut prestigi dins Espanya,
dins tota Espanya, i ho deia per explicar que el que es fa avui en
dia de gestió forestal, és a dir, ho tenia per aquí, pràcticament
els pins, si consideréssim el pinar com un capital que posam a
termini fix dins un banc el que genera aquest capital només es
talla un 4% del que genera. Què ens ha duit això? Tenir uns
boscos immensos, no són gestionats. Però, a més a més, Sr.
Bonet i Sr. Abril, si entrar de bon dia de ver a fer una gestió
forestal correcte per salvaguardar els boscos, ens haguessin dit
de tot perquè els tècnics diuen que s’haurien de tallar molts més
pins dels que es tallen actualment, i ho tenim tots molt clar, fins
i tot de cada quatre en sobren tres, diuen a nivell tècnic, això són
informes tècnics. Vull dir que, clar, si això ho arribam a fer en
determinades èpoques, vaja, ens carregam la serra, això és un
desastre, etcètera! 

No li vull dir tampoc, Sr. Abril, el que m’he trobat amb
companys seus denunciant propietaris que jo representava abans
perquè feien camins, arreglaven camins, eixermaven els camins
per dins aquestes zones de la Serra de Tramuntana i companys
seus els arriaven denúncies. Per què? Perquè hi volen construir,
és a dir, ells volen construir, doncs no. Doncs ara resulta que
nosaltres no podem passar per molts de camins amb els cotxes
de bombers ni amb els nostres efectius ni res, perquè aquí s’ha
confús, crec que vostès han duit confús durant molt de temps,
no només vostès, sinó molta gent, el tema que una cosa és
gestionar i l’altra cosa és abandonar, i per protegir s’han de
gestionar les coses, el que no es pot deixar és que s’abandonin
perquè abandonat després no hi ha qui ho gestioni i quan s’ha de
menester entrar de bon dia de ver, escolti, doncs no hi ha
manera.

M’ha fet gràcia quan em demanen per què no va servir de
tallafocs la carretera d’Andratx a Estellencs. Hi passaren vostès
abans que es produís l’incendi? Jo quinze dies abans hi havia
passat, d’acord. El tallafocs necessari per aturar aquest incendi
havia de ser d’un quilòmetre, això és el que ens deien els dels
helicòpters i els dels avions, que els pegaven bots de mig
quilòmetre i d’un quilòmetre en focus secundaris. 

Per tant, en aquest incendi, senyors, ja els ho he dit, diuen
els tècnics, era des d’un primer moment un incendi fora de
capacitat d’extinció, des del primer moment. Per tant, des d’un
primer moment, què passa? Que la gent es posa molt nerviosa,

això sol passar dins aquests incendis, un diu una cosa, l’altre diu
l’altra, el que menys en sap més hi diu. Nosaltres, què feim?
Nosaltres tenim un director d’incendis i això sí que jo des que
vaig entrar com a conseller ho vaig establir al peu de la lletra i
és l’únic que parla de tot i és qui ho coordina juntament amb qui
coordina amb la gavina, que és l’avió que vola i que diu on s’ha
d’actuar.

Per tant, primera cosa, ni que haguéssim tengut 500 bombers
allà, perquè, no sé si han estat vostès dins qualque incendi, jo,
per desgràcia, m’hi he trobat, a flamarades de dues vegades
aquest edifici, de 15 metres, no s’hi acosta ningú, perquè si
s’acosten hi queden. I aquí hi havia en un primer moment gent
que, a més jo ho entenc, amb molta ansietat, i hem d’anar i hem
de fer i l’aturarem... No aturarem res, hi ha moments que els
nostres directors d’incendis, la nostra gent, que són molt bons
professionals, però molt bons, del millor que hi ha a Espanya,
i ens ho han demostrat, i així ho han reconegut els que han
vengut de fora, doncs, des d’un primer moment ho diuen, que
hem de gestionar fins i tot l’ansietat perquè et pega plorera quan
veus que un incendi et fuig d’aquesta manera, però és que hi va
haver moments que nosaltres el que dia el programa va estar ben
a punt. Nosaltres vàrem tenir un parell de vespres delicadíssims
i un parell de dies que ens varen posar en Es Grau a defensar
perquè no passés cap a Estellencs i hi va haver moments que ens
fugia, hi va haver molts de moments que ens fugia, i si anau a
Es Grau veureu que ens va envestir per les dues bandes i quasi
va agafar, si arriba a agafar hagués travessat Estellencs i se’n
hagués anat molt més enllà i si ens arriba a prendre cap al
Galatzó, doncs també.

Per tant, l’incendi va ser molt, molt complicat, molt,
moltíssim, però també hem de dir, vàrem arribar a tenir 29
mitjans aeris al mateix moment sobrevolant, amb un que els
coordinava des d’alt de tot, a baix coordinant fins a 400
persones. És a dir, que la cosa era complicada. 

Jo m’alegr que no haguem parlat i que m’hagueu reconegut
que efectivament la coordinació, la manera d’extingir, vaja, que
va ser bastant, bastant correcta, per no dir molt, molt correcta.
Jo crec que en això hi estam tots d’acord i entenc que
políticament hem de cercar les escletxes per almanco poder
obrir un debat. 

Sincerament, el nivell 2 l’estableix l’INFOBAL, el nivell 2
és de la Conselleria d’Administracions Públiques i va
comparèixer la consellera per donar les explicacions. En el
moment que passa a nivell 1 jo el que vaig fer, perquè no
peguéssiu estar queixosos cap, va ser una fer una roda de
premsa i explicar el que jo sabia, però en el moment que em
pertocava a mi perquè, escoltau, la coordinació és important,
aquí no pot començar a parlar un, l’altre i l’altre, ha de parlar un
perquè si no jo entenc que, a més, a vosaltres us aniria bé, que
un parli i si jo no dic exactament, exactament el mateix del que
ha dit en aquest moment la consellera, ja haguessin muntat un
Sant Quintín que és el que alguns pretenen. Però la cosa estava
massa delicada i nosaltres estàvem massa tous com per anar de
berbes en segons quins temes, i al peu de la lletra vàrem complir
el que estableix l’INFOBAL. I jo crec, a més, que de forma
molt correcta.
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Si comparèixer en aquesta sala hagués estat necessari per
aturar l’incendi tot d’una, vos hagués fet venir a les onze, a les
dotze del vespre, a la una de la matinada, quan fos, podeu estar
ben tranquils. Però com que vaig pensar que podríeu dormir tots
ben tranquils a ca vostra i no hi hauria cap problema, nosaltres
vàrem continuar fent feina extingit l’incendi, i sé cert que si heu
deixat de dormir qualque vespre no va ser perquè no sabéssiu
que estava en bones mans l’incendi. Per tant, crec que la meva
compareixença no arriba tard, Sr. Bonet, de fet, arriba a un
moment on els puc donar totes les explicacions possibles sobre
l’extinció de l’incendi.

Desinterès no n’hi ha, li puc assegurar, no n’hi ha, avui
encara he estat amb l’Associació de Propietaris de Sa Serra de
Tramuntana, no n’hi ha per part dels propietaris ni n’hi ha per
part nostra, des del Govern, a mantenir la serra el millor que
puguem, sense cap dubte, no n’hi ha ni una. Tot el contrari, el
que hi ha són moltes ganes de potenciar i de mirar de treure
línies d’ajudes perquè aquests propietaris posant-hi la seva part
corresponent, com és lògic, puguin continuar mantenint les
finques i millorar, fins i tot, la gestió forestal. 

Hi ha un parell de coses que no els ho he dit però que van
relacionades amb el personal, les reestructuracions, etcètera.
Nosaltres, evidentment, hem reestructurat, ho sabem tots i no
ens en amagam, i el que vostè em deia, Sr. Abril, que es pot fer
més, sense cap dubte que es pot fer més; és a dir, si jo tengués
tot el pressupost de la comunitat autònoma el podríem invertir
en un munt de coses, en un munt de línies d’actuació
mediambientals, agràries, el que vostè vulgui.

Home, dir-li també que jo duc prou àrees i procur destinar-
los el temps que crec que requereix cada una de les àrees i tenc
tots els directors generals i directores generals que també fan les
feines que han de fer, i crec que s’està fent bé, i no crec que cap
d’aquests els digui al meu conseller no li agrada aquesta ni li
agrada l’altra, no, a mi m’agrada tot, però crec que el que ens
diferencia en aquests moments és el concepte de gestió, entre
vostè i jo o entre el seu grup i els seus company i aquest
Company el que ens diferencia és que jo entenc que la protecció
passa per una bona gestió, no passa per abandonar. I jo crec que
vostès pensen més en què passa per no fer-hi res, per no deixar
fer-hi absolutament res i per tant du cap a l’abandonament, crec
que això és el que ens diferencia un poc.

Ara, potenciar tot el que jo conec, que era el que hi havia, el
que dóna molt bons resultats perquè hi hagi un bon
manteniment, crec que sí. I el que hauríem de fer és donar una
passa més i fugir d’aquesta història que sempre veiem bellumes.
Tanmateix, mirin, està tan definit el que es pot fer i el que no es
pot fer dins la Serra de Tramuntana i fora de la Serra de
Tramuntana que l’únic que pot passar és que qualcú, de forma
totalment ilAlegal, faci segons quines actuacions, i després del
que es tracta és que els responsables de torn actuïn.

Però el que no hem de fer és, com dic jo, per exemple, privar
que determinada gent, dins finques de 500 quarterades o
hectàrees o 1.000, doncs que no els deixis fer uns camins per
poder recórrer la seva finca amb certa tranquilAlitat, encara que
sigui per recórrer-la amb certa tranquilAlitat i per gaudir-la. Això
no vol dir que aniran a fer un xalet al final del camí; però no
deixar-los fer aquests camins? És que em pareix un absurd
gravíssim, gravíssim, camins que jo he potejat i, escolti, és que
no hi pot anar ni amb el tractor, i per tant, si no hi pots anar amb
el tractor no el mantens, i per tant et torna garriga tot, i per tant
no hi ha manera de gestionar-ho. O sigui que jo crec que en
aquest cas s’ha de funcionar de l’altra manera, i si qualcú es
passa o qualcú fa el que no ha de fer, doncs després que se li
apliqui amb tot el rigor la legislació, que n’hi ha ben a voler,
però ben a voler!

Miri, nosaltres, quan arribàrem teníem 23 llocs de vigilància
fixa i ara en tenim 22, es vigilen les mateixes zones que es
vigilaven, les mateixes; ho feim amb menys gent perquè hem
posat una sèrie de càmeres, que les controlam tot el temps. Les
càmeres, a més, no funcionen en torns, hi són tot el temps, per
tant la gent que hi havia aquí també n’hem desplaçada un parell
i les continuam utilitzant a un lloc o a l’altre. Ho dic perquè
varen dir que els llocs de vigilància fixa s’han abandonat i tal i
qual, no, mirin, tenim els mateixos que vostès: les unitats de
vigilància mòbil, juntament amb les autobombes, perquè les
autobombes també fan vigilància mòbil, l’únic que té és que
duen darrera el dipòsit d’aigua també i si ja troben res hi poden
intervenir tot d’una, nosaltres trobàrem 9 unitats de vigilància
mòbil i 6 autobombes, en total 15. En aquests moments tenim
7 unitats de vigilància mòbil i 9 autobombes, hem reforçat
perquè creiem que va molt millor, és a dir, 16, en tenim una
més. Brigades terrestres en tenim 7, igual que en el 2011 i
abans. Brigades transportades en tenim 2, igual que en el 2011;
mitjans aeris en tenim 9, igual que en el 2011. De fet ho dic
perquè nosaltres tenim el mateix que teníem en el 2012 i vàrem
funcionar molt, però que molt bé, perquè vàrem arribar a tenir
10 i 12 incendis al mateix temps, que va ser quan hi havia
aquella persona que anava fent tot el que feia.

Per tant, fins i tot tenim més mitjans que vostès, però li diré
més: vostès, en tota la legislatura, ho dic quant a mitjans, que en
això també el Sr. Bonet em feia referència als cotxes i als
mitjans i tal, han sortit, és a dir, sense cap dubte que si
tenguéssim més doblers podríem anar fent més renovació de
flota, i varen sortir a dir que alguns cotxes tenien 15 anys, però
és que fa dos anys en tenien 13, d’acord? Estaven quasi quasi
igual que estan ara, quasi quasi, i vostès passaren quatre anys
sense renovar-los, a un moment que hi havia doblers, i nosaltres
ara ens trobam a un moment que no en tenim i que ho sabem
que tenim certes necessitats i hem procurat fer inversions.

Miri, vostès en tota la legislatura passada, la que vostès
governaren, varen invertir 55.000 euros en l’adquisició de dos
tot terrenys, en els quatre anys, del 2008 al 2011. Nosaltres, del
2012 i 2013, 969.000 euros, 969.000 euros en dos anys, contra
55.000 vostès. Hi ha temes que són especialment greus, Sr.
Bonet i Sr. Abril, perquè, a més, el Sr. Bonet, el seu grup polític
no dirigia aquesta conselleria, però vostès sí.
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A vostès els varen arribar en el desembre del 2009 428.000
euros per adquirir dues autobombes i les varen destinar no sé a
què; nosaltres les hem comprades ara. A desembre del 2010
varen rebre la resta, fins a 1 milió d’euros, per comprar
màquines, màquines, adquisició de pik-up, tractors, tot terrenys,
del ministeri, i no els varen invertir, despesa corrent supòs.
Nosaltres hem vengut a unes èpoques de molta dificultat allà on
és ver que hi ha hagut molt de reajustament, en aquesta àrea hi
hem invertit molt més de 55.000 a 957.000 o 969.000 euros en
dos anys només; és a dir, hem recuperat doblers que vostès
havien rebut de Madrid i no els havien aplicat al destí finalista
que realment tenien. Vull dir que això és comptabilitat pura i
dura, surten les coses.

Que em diguin que els equips no estan tan bé com haurien
d’estar, doncs bé, nosaltres, d’entrada, hi hem invertit 957.000
euros, contra 55.000 vostès.

Quant a la gent, també ho vaig comentar, nosaltres, quan
vaig entrar de conseller em vaig trobar amb una plantilla
destinada a incendis i nosaltres el que hem fet ha estat, és ver
que el que hem fet ha estat reestructurar, i persones que abans
no es dedicaven a fer extinció d’incendis ni prevenció doncs ara
s’hi destinen.

D’Espais de Natura, que vostès em diuen, cap mai, mai, cap
persona d’Espais de Natura havia destinada, segons em diuen,
a l’extinció i prevenció d’incendis, cap. Per tant, deixem de
confondre la gent, l’extinció d’incendis es feia des d’IBANAT
i la prevenció també, però des d’Espais de Natura mai, mai. I
nosaltres el que vàrem fer va ser reestructurar, aquí hi havia
gent de manteniment i neteja, però de jardineria, de refugis, a
Espais de Natura, però no d’extinció d’incendis. I nosaltres el
que hem fet ha estat agafar aquesta gent, fer-los uns cursos així
com pertoca, perquè està perfectament regulat, i els hem donat
els equips necessaris i els hem destinat a aquestes feines a
l’estiu i a l’hivern continuen fent les neteges i els manteniments
oportuns. Nosaltres, pràcticament a l’any 2011 hi havia 367
efectius destinats a incendis; en el 2013, 364, tres persones
menys. No crec que sigui suficient com perquè es pugui cremar
tota Mallorca.

Ho vaig dir també en el plenari, a veure, nosaltres tenim
98.000 hectàrees a la Serra de Tramuntana, 74.000 terrestres,
24.000 marines, més o manco; escolti, com deia el Sr. Bonet,
quan parlava de les ovelles que no s’empren per fer net i tal i
qual, jo li deia, no, sí que s’empren, si en tenen sí, si no en tenen
no. Escolti, si miram les ràtios, les persones per hectàrea que
surten, l’únic que em pot dir és que si tenguéssim cinc persones
més, si en tenguéssim vint més això estaria solucionat, només
em demostra que no té ni punyetera idea de la cura i
manteniment de finques agrícoles i forestals, perquè per tenir
cura de 50 hectàrees forestals o 50 hectàrees agràries es
necessita el que es necessita, per tant la discussió que teníem a
determinats moments que si ara ens faltaven cinc o sis persones,
crec queda fora de lloc.

D’IBANAT es varen amortitzar 7 places, totes,
absolutament totes d’administració, totes, per tant gent que mai
no havia sortit a extingir un incendi.

Prevenció, està perfectament definit les hectàrees que s’han
fet de prevenció d’incendis. Miri, a l’any 2008, 232,25; a l’any
2009, 215,71; a l’any 2010, 186,94; a l’any 2011, 203,29; a
l’any 2012, 202,31, i en el que duem d’any, que és fins on
comença la campanya del 2013, en duem 143 i ens falta afegir-
hi tot el que hi haurà ara. Tenim previstes fer-ne 279 i les farem
totes. És a dir, fem més prevenció, hectàrea de prevenció que les
del 2010, que varen ser 186, que les que feien vostès, i
pràcticament les mateixes que les que feren el 2008 i 2009, les
mateixes hectàrees de prevenció. On és aquesta caiguda
espectacular que s’enfonsa Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera? I això són dades que són a les memòries, vull dir
que em sap greu, però canten papers, com diuen, i menten
barbes.

Bé, la formació del personal que li he dit d’Espais de Natura
que fa incendis, Sr. Abril, tot el personal ha rebut la formació
específica necessària per atendre els incendis forestals.

Vostè em demanava també els protocols que s’activen en
dies de risc. Doncs, miri, s’amplien les hores de vigilància dels
mitjans aeris i també es posa més personal disponible.

Del Pla comarcal d’incendis de Calvià, dir-li que el pla
comarcal estava caducat des del 2009, vostès tenien la
responsabilitat i no el varen fer. Nosaltres ja el tenim redactat.

Bé, m’ha parlat d’alts càrrecs, escolti, Sr. Abril, vostès en
tenien 7 entre Espais de Natura i IBANAT, 7 alts càrrecs,
nosaltres en tenim 4, amb una reducció de 200.000 euros. Per
tant, crec que també a aquest nivell crec que tenen poca defensa.

Bé, i els torns de 24 hores són torns que s’apliquen en casos
molt especials i estan perfectament regulats i aprovats, en aquest
cas no crec que tampoc no haguem de dir massa cosa.

El Pla forestal. El Pla forestal fa un grapat d’anys que hauria
d’estar fet també, crec que som l’única comunitat que no en
tenim, una altra vegada l’única comunitat autònoma que no
tenim pla forestal. Nosaltres vàrem dir, crec que va ser el
novembre del 2011, i de fet ho vàrem dur a un plenari també a
parlar-ne, en el novembre del 2011 vàrem dir: fa falta un pla
forestal i ens durà dos anys. Novembre del 2011, novembre del
2012, novembre 2013, s’hi juguen un cafè que el tendran
damunt la taula en el novembre del 2013? S’ho juguen o no? Sr.
Bonet, vostè s’ho juga que en el novembre del 2013 el tendran
damunt la taula? Perquè s’ha fet tota la feina, tota, és que si
vostès no s’han adonat em preocupa, vol dir que no han volgut
participar, perquè miri que està exposat per tot; hem fet xerrades
per tot, sessions informatives, sessions de diagnòstic, sessions
propositives, 1.156 contactes a la propositiva, 1.269 a la fase de
diagnòstic, 683 a la fase informativa. Tenim el procés totalment
finalitzat de participació interna. El 75% de participació social
està fet; document tècnic de diagnòstic, document tècnic de
propostes. En definitiva, a l’exposició pública del document del
Pla forestal per a la consulta i aprovació d’esmenes ja serà en el
mes de novembre. Per tant, una feina que també ens hagués
agradat molt trobar feta, però que, una vegada més, es veu que
tenien altres feines, doncs no la vàrem trobar i l’hem hagut de
fer nosaltres.



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 50 / 18 de setembre del 2013 725

 

No sé si hi havia moltes més coses, perquè tenc temps jo o
puc...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, sí, tot el que vulgui.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Sí, bé. Hi havia..., no sé qui m’ha dit, ah, bé, jo que
defensava, vostès defensaven els parcs i que jo defensava des
d’ASAJA..., doncs el que jo defensava li he dit, Sr. Abril, és la
gestió. És a dir, el que no ens ha agradat mai ha estat la
imposició, por esas que a un moment donat a la teva finca no hi
podrà fer això, no hi podràs fer allò, no hi podràs fer allò altre
i, a més, t’hi vull passar per dins i vull que em donis gràcies
perquè hi vull passar per dins, jo l’he viscuda aquesta història,
avui encara me la recordaven, i dels camins, i tot.

Miri, no ens podem entendre? No podem dir i un camí per
què ha de passar per enmig de les cases, si fa 50 anys o fa 100
anys tenia explicació, però ara no, perquè els usos d’aquest camí
han canviat. No ens podem entendre en coses d’aquestes? Dir,
mira, el públic, però deixa’l passar per una altra banda, deixem
fer tal i qual, coses d’aquestes eren el que nosaltres defensàvem.

I li assegur que jo defens l’àrea de Medi Ambient i en aquest
cas, a més, tot el relacionat amb prevenció i extinció d’incendis,
li puc assegurar. I aquí hi ha el gerent i la directora general, el
gerent d’IBANAT i la directora general, possiblement molt més
jo aquesta àrea i l’àrea de la depuració d’aigües i del proveïment
em preocupen moltíssim, moltíssim, li podria dir que hi dedic
gran part de la meva jornada laboral, i les principals discussions
que he tengut són d’aquestes àrees. Quan vaig entrar també en
depuració d’aigües, feia dos anys que em vaig trobar peces que
feia dos anys que estaven espenyades i no s’havien canviat,
sense fer-hi inversió de cap tipus, enguany hi hem ficat 15
milions d’euros, per primera vegada en molts d’anys, a part del
manteniment, que sí, que això s’anava fent. Aquestes àrees de
l’aigua, de la depuració d’aigües i de l’extinció i prevenció
d’incendis me les he agafat molt seriosament des d’un primer
moment, des d’un primer moment. I els temes mediambientals,
jo comprenc que vostès em volen posar, igual que volen posar
el Partit Popular com los grandes urbanizadores y destructores
del territorio i tira i amunt i avall, i em parla de la Llei 2012,
que quan em volen més gràcia i em volen fer més cas, em diuen
la llei Company i tot això; doncs, escolti, a mi el que
m’agradaria és que em diguessin és que aquella llei què és el
que permet construir més del que ja estava construït, és que
m’agradaria saber-ho, perquè tal vegada m’han enganat a la
direcció general; és que no pot construir ni un metre quadrat
més, del que parlam és del que està construït.

I en el que sí discrep, Sr. Abril, és: escolti, el que té carrers,
faroles, clavegueram, canonades per passar el corrent i tot, això
ja no és un sòl rústic, està transformat, això no pot ser ANEI,
això és deixar llocs degradats, etcètera. I això, per capritx de dir
això ho vull declarar ANEI i no es podrà fer la urbanització, les
conseqüències que ens du la darrera ha estat de 20 i busques de
milions d’euros, però en queden un grapat en marxa. N’hem
desmuntades una sèrie, però en queden un grapat. Ara, noves
urbanitzacions, noves històries que es puguin construir? Què em
diguin on, és que no ho sé, el Pla territorial de Mallorca no ha
canviat, continuen podent construir el mateix que es podia
construir quan vostès hi eren, des del 2000 fins ara. Per tant, és
una cosa que m’estranya.

Vostè em deia: creu que basta el nostre personal, els nostres
vehicles? Escolti, jo el que crec i n’estic convençut, perquè així
m’ho han traslladat, a més, els professionals, que aquest incendi,
amb el doble, amb el triple, amb quatre vegades més de personal
haguéssim tengut l’incendi que hem tengut, això és el que crec.
Allà on haguéssim tengut un bon problema és si no haguéssim
tengut el suport que hem tengut per part del ministre Arias
Cañete i per part de la UME, perquè els mitjans aeris eren els
que podien treballar en aquestes zones. Les coneixeu aquestes
zones, és a dir, ficar-se segons on no és bo de fer, per tant... I
aquí nosaltres vàrem pressionar moltíssim i la veritat és que en
aquest aspecte estic molt content i satisfet del suport del
ministre Arias Cañete.

M’ha dit de la campanya “Ni un foc al bosc”, també m’ho
comentaven per aquí; nosaltres hem fet la campanya, no duc les
dades, el que sí és ver és que tot el que sigui fer formació i
informació a la gent crec que és necessari. Que cala o no cala?
Tal vegada no l’hem orientat bé o tal vegada no es va orientar
bé, crec que vostès també feien aquestes campanyes de “Ni un
foc al bosc” i, per desgràcia, tots hem tengut experiències
negatives en aquest tema, és a dir, no vull parlar de Benirràs, ni
Morna, ni vull parlar d’Andratx ni d’Artà. Però sí que estic
d’acord que la formació i la informació hi han de ser i, de fet,
nosaltres en això ja fa des que vàrem entrar també hi estam fent
feina; a Eivissa hi hem fet molta feina en la informació als
propietaris, donar-los suport per fer plans d’autoprotecció,
etcètera.

I jo crec que..., no sé si m’ha quedat res, però si no vostès
m’ho recorden ara i a veure si els puc tornar contestar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, el Grup Parlamentari Socialista té un temps
de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, presidenta. Un aclariment previ a la Sra. Marí, la
compareixença solAlicitada pel Grup Socialista, i que també
tramitam ara, fa referència a prevenció d’incendis forestals,
lluita contra aquests i plans de recuperació a zones afectades,
m’agradaria que també es llegís les convocatòries.
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Sr. Company, nosaltres, a diferència d’altres que encara
parlen d’incendis de fa dos anys, no en farem un ús polític del
desastre que va ser, jo a les tasques d’extinció no hi he entrat i
crec que li he deixat bastant clar, però sí que creim que és
irresponsable no extreure’n conclusions i per extreure’n
conclusions s’ha d’analitzar amb quina situació hi arribàvem, i
si l’haguéssim de creure a vostè..., jo crec que pareix que ha fet
més amb menys pressupost, però també ha fet més perquè ha
acomiadat més gent. No esperi que nosaltres li anem amén amén
a tot el que diu, i no s’enfadi, si de qualque cosa no en tenim ni
punyetera idea, ni punyetera idea. Jo li dic que menys personal
i menys recursos tendrà efectes, i faci una mica d’autocrítica i
no ens vulgui fer creure que la mare de Déu nom Joana, sigui un
poc més humil en aquest sentit.

Em parla dels particulars, ha començat amb això. I els ha
reunit?, ha reunit l’autoritat del Paratge Natural de la Serra de
Tramuntana durant aquests dos anys per parlar-ne?, perquè la
declaració de Patrimoni de la Humanitat es fa quan vostès ja hi
són. Per tant aquí ja no val l’excusa aquesta de dir “vostès varen
fer, vostès no varen fer”. Aquí són vostès que ho havien de
gestionar, o el consell, segons vostès. Els ha reunit el consell?,
els ha reunit vostè? En dos anys han parlat amb ells de què
poden fer? Han emprat la declaració de patrimoni mundial per
anar a tocar portes a Madrid o a BrusselAles? Han exigit les
inversions estatutàries a què tenim dret pel nostre Estatut
d’Autonomia per a projecte que afavoreixin els propietaris
emprant aquesta declaració de patrimoni UNESCO, que dóna
prestigi a aquesta marca Espanya de què els agrada tant parlar,
a vostès? No, no han fet res, i si ho han fet, ho han fet molt en
secret. Jo estic segur que si haguessin aconseguit qualsevol
coseta del Sr. Cañete o de qui fos ho sabríem, però no. Jo el que
li dic, la seva resposta era claríssima el 2011: “me’n desentenc”.

Home, en allò de les ovelles no hi entraré més. Jo li agraesc
que expliqui l’expressió, supòs que també la hi agrairan els
forestals que se’n varen sentir una mica decebuts, d’aquesta
opinió.

Estic d’acord que protegir no és abandonar el bosc, però no
és que hi estigui d’acord perquè sí; jo crec que és interessant, a
vegades, parlar amb experts, veure com gestionava una entitat
com el GOB la seva finca... Jo crec que és clau recuperar antics
espais agrícoles. He pogut veure, després de l’incendi, com han
aparegut marjades, supòs que vostè les ha vistes; a mi m’han
contat que estaven abandonades de feina més de cent anys i hi
havia gent que no les havia vist mai, estaven amagades pel bosc,
tapades de vegetació, completament envaïdes pel pinar, i ara són
zones que antigament eren agrícoles, i clar, això és l’explicació.
Vull dir que amb aquesta anàlisi que ha fet vostè, res a dir, però
una cosa no lleva l’altra.

Tot això que ha explicat ho han de reflectir, crec jo, en el pla
de restauració. No n’ha parlat molt, però això és el que hauria
de fer. N’hi ha per Benirràs, n’hi ha per Morna i n’hi ha aquí, i
ens haurà de venir aquest pla amb una dotació pressupostària.
Aquests dos plans, un és de 2,5 milions d’euros i l’altre de 4
milions; també ens agradaria saber quin pressupost hi
destinaran. I dugui’l a debatre al Parlament, jo li suggeriria això,
ja que parla d’anar tant..., que participem; com el pla forestal.
No facin com han fet amb la comissió Tots per la Serra, on han
fet una reunió pràcticament de polítics del Partit Popular. Jo
crec que han d’ampliar una mica més, sobretot quan des del

primer moment crec que en aquest tema hem estat d’una
absoluta lleialtat. No vàrem obrir la boca durant tot el temps en
què es parlava..., en què s’estaven fent tasques d’extinció de
l’incendi, però sí que li insistiré en el que li he dit abans: li
reclamam major interès per la Serra, i demostri aquest interès
reunint-se amb els propietaris o com vostè trobi que ho ha de
fer, però demostri més interès del que crec que no han tengut
fins ara.

Jo esper que qualque dia li torni a demanar què han fet i no
em contesti que això depèn del consell. I què li suggerim?, miri,
sobre la zona afectada jo li suggeriria la creació d’un pla
específic de recuperació, que supòs que és el que estan fent, de
tot l’espai cremat a partir de directrius tècniques, i reclamar les
inversions estatutàries a què tenim dret per recuperar aquesta
zona afectada. Facin-ho.

Sobre la gestió forestal hem dit que els incendis s’apaguen
a l’hivern. Si no es fa una gestió forestal ben feta, dotada amb
recursos i destinant esforços a la prevenció no serveix de res.
Allò que haurem de destinar a recuperar espais cremats -ho ha
dit el Sr. Abril- són doblers perduts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, ha exhaurit el temps.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, un poc més, presidenta; li ho agrairia perquè el Sr.
Company té temps ilAlimitat i és molt mal de fer contestar en
cinc minuts a una intervenció ilAlimitada, però bé, intentaré ser
ràpid, perquè a més allò que li diré són qüestions totes elles en
positiu.

Creï una brigada exclusiva i específica per al Paratge
Natural de la Serra de Tramuntana; aprovi un pla d’ús i gestió
del Paratge Natural de la Serra, doti’l de pressupost;
desenvolupi els instruments de gestió del patrimoni mundial;
creï un fons de gestió paisatgística destinat a subvencionar
tasques de recuperació de les finques de la Serra, de les zones
agrícoles i els espais de cultiu actualment abandonat. No
pensam tan diferent, quan pensam sobre això, el que passa és
que a vostès els falta autocrítica. 

I, insistesc, recuperin inversions estatutàries. Expliqui’ns
quan ens presentaran aquest pla de recuperació, el pressupost
que contemplarà, ja li ho he dit. Expliqui’ns si contemplarà
mesures com la custòdia de territori, que és un tema d’acord
amb propietaris, que és una mesura que empren a Catalunya, a
molts d’indrets de l’Estat espanyol i d’Europa i que seria molt
interessant per gestionar una zona com la Serra en mans de
propietats privades. Vigilin el compliment dels requisits que han
de tenir les edificacions i urbanitzacions construïdes en terrenys
forestals, crec que és importantíssim.
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I també m’agradaria fer-li -aquesta és la darrera pregunta
que li faig...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, vagi acabant, si us plau.

EL SR. BONET I BONET:

Què sabem..., què sabem de les promeses del Sr. Arias
Cañete? Som a finals d’estiu, ell va dir que ja ho tendria clar i
encara no sabem res.

Rectifiquin, escoltin, comptin amb tothom i facin un poc
d’autocrítica. Estam a l’inici d’una nova fase per a Andratx i
aquest trist episodi esperam que ho facin un poc millor del que
nosaltres creim que ho han fet fins ara.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn del Grup Parlamentari MÉS. Té un temps de cinc
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

Sí, bé, dues cosetes abans d’entrar en el darrer bloc aquest
que tenia de preguntes sobre el tema de la restauració. Sr.
Company, no jugui a la confusió, vull dir, no se’m presenti aquí
com que vostè és el defensor de la propietat privada i de la bona
gestió, com si jo no ho fos; no vull expropiar a ningú i tal, i
quan diu que a més aquesta situació ja l’ha viscuda, jo també
l’he viscuda. Érem molt més jovenets, ja començ a tenir algunes
canes a la barba. Vostè era dels antiparcs, jo defensava els parcs
i justament a Andratx jo tenia vint i molt poquets anyets i he
hagut de sortir escortat per Protecció Civil i per la Policia Local
del teatre d’Andratx, que jo anava amb un propietari i amb en
Miquel Àngel March del GOB a defensar les bondats dels parcs,
i vostès mentrestant deien a la gent que aquests comunistes els
volien llevar les terres i no deixar-los fer res. Això és jugar a la
confusió; evidentment jo no jugaré a aquesta confusió.

Segurament si s’haguessin desplegat en el seu moment les
figures dels parcs naturals així com tocava, molta feina, fins i
tot en el tema agroforestal i de prevenció, es podria haver fet en
aquests anys, es podria haver anat canviant també la cultura de
molta gent i es podria haver anat fent molta conscienciació.

I amb el tema de les retallades, les xifres i tal. Miri, allò de
l’herència ja duen més de dos anys. Comencin a assumir la
responsabilitat de la seva gestió, si són tan bon gestors, i no em
tregui allò de l’anterior legislatura i molt manco amb aquesta...
Estic disposat a assumir la meva part de responsabilitat en tant
que polític i tal, però de la part de la gestió d’Unió Mallorquina,
que fins i tot nosaltres vàrem dur temes a Fiscalia; jo vaig estar
un any a la conselleria, vull dir que... Comenci assumint la part
de responsabilitat, que duen més de dos anys, per tant de les
decisions d’ara.

Vaig a la part de... Bé, i de fet li he fet una pregunta: quin
personal té específicament per al Paratge de la Serra de
Tramuntana, llevat dels vivers de Menut i llevat de les àrees
recreatives? 70 hectàrees terrestres i 2.000 marines; un director
sense cap tècnic a càrrec, i els caps de setmana només hi ha un
agent de medi ambient per vigilar tot això que està 15 hores.
Basta aquest personal per tenir cura dels espais naturals? No
m’ha contestat, tampoc, ha donat voltes, ha dit que per extingir
incendis sí basta; per tenir cura de tot aquest espai basta? Jo crec
que no, i m’agradaria que contestàs sincerament.

Tema restauració. Primer de tot, pla de restauració: nosaltres
no pensam que facin tard; facin la feina que hagin de fer,
escoltin els tècnics, ens agradaria saber si tenen en compte la
universitat, quins són els terminis prevists. Ens ha parlat del pla
forestal, jo li parl del pla de restauració, quins són els terminis
que tenen prevists? Si tenen previstes accions pel tema de
control de cabres, l’enfrontament amb tendrà amb els caçadors,
no amb els ecologistes, ja li ho advertesc. Jo també som
partidari, com vostè, reduir burocràcia per a altres temes, també
m’agradaria que ho fos per a aquest; si tenen pensat, dins aquest
pla de restauració, tenir prevista qualque figura, declaració
d’interès general, autonòmic, el que sigui, per facilitar tràmits
de tot el que siguin objectius prioritaris d’aquest pla, perquè es
puguin fer coses i accions així com vostè ha explicat aquí.

Ens preocupa el tema del paper que juguen les empreses que
estan proliferant, i en som partidari, que surtin aquest tipus
d’empreses, de gestió de biomassa, però no sé fins a quin punt
o tenc molt de dubtes sobre la compatibilitat amb el tema de la
recuperació del sòl, que diu que tenen un pla; però, bé, està clar
que a més en el cas d’Andratx hi ha d’haver una part important
de la biomassa que ha de quedar a lloc, i ens preocupa no només
en aquest cas, sinó també ajuntaments que hi comença a haver
empreses que es queden amb la gestió, per exemple, de les
comunes, d’àrees recreatives, i realment aquesta gestió està
previst qualque mecanisme de coordinació amb la conselleria?

En el tema de voluntariat també tenim dubtes. Ens arriben
queixes de gent que està contenta perquè se sent ben acollida a
les tasques que hi ha de voluntariat, però troben que la seva
feina és una mica inútil, no saben cap on va i els falta gent que
els doni ordres, per dir-los què han de fer o no han de fer, i no
saben gaire bé a què respon la seva feina. Ara sí, els donen
beure, menjar, de tot això no hi ha queixes, però sí que la gent
que hi va i que participa i que en sap una mica té la sensació que
no estan gaire ben coordinats, i m’agradaria saber quins
recursos estan destinant a això.

Si les llavors i la producció de plantes dels vivers de Menut,
que també han estat afectats per les retallades, bastaran, dins
aquest pla de restauració.

Si la comissió de Tots per la Serra recull tot el que ha de ser
el paper de les administracions, que nosaltres pensam que han
de ser menys paternalistes. En això m’hauria de donar vostè la
raó i demanar que s’hi impliqui allò privat i que se cerquin
recursos; jo del que seria partidari és que el Govern cercàs
recursos, ja sigui via impositiva o una altra via, i un compromís
d’una partida pressupostària extraordinària per al proper curs
estaria bé, que hi hagi recursos estables per poder fer tot això
que s’ha de fer.
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I una darrera cosa, el tema de l’UME. Nosaltres tampoc no
som tan entusiastes de l’actuació que ha tengut. Sabem que és
crucial, que és important, però és gent que desconeix el terreny;
a Andratx, no, però a Artà l’altre dia en lloc d’anar a Cala Torta
se’n varen anar a Betlem. I amb una centèsima part del que
costa l’UME aquí es podrien millorar molt els recursos propis
que tenim, i m’agradaria saber si vostè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, ha exhaurit el temps.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. ...si vostè seria partidari de dur aquí una unitat de l’UME,
que són campanes que m’han començat a arribar, o de reforçar
realment, si estigués en la seva possibilitat de decidir-ho,
reforçar realment el que hi ha aquí, que jo insistesc que no
basta, no per al tema d’extinció, sinó per a tota la resta, que és
igualment important.

I allò darrer -i acab-, no estic d’acord amb aqueixa
afirmació, encara que la facin els tècnics, i jo crec que vostè
també s’hauria de barallar amb els tècnics, segur que ho fa, jo
també ho he fet en el seu moment, d’això de dir que, bé, que la
mediterranietat ens durà inevitablement a tenir més incendis i
més greus. Jo crec que això, justament pel paper que ocupam els
polítics independentment del color que tenguem, el que hem de
fer és procurar no arribar a això perquè pot dur com una
sensació d’inevitabilitat, de dir, bé, com que tanmateix succeirà
per què hem de fer res?, i jo crec que ho hem d’evitar amb
mesures i amb accions contundents i discutint amb els tècnics,
si fa falta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn del Grup Parlamentari Popular. Té un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, creim que els
fruits de la feina es veuen i que realment, encara que el
representant del Grup Socialista no s’ho cregui, jo crec que la
seva gestió, la gestió del Govern, és un clar exemple de com es
pot fer més amb menys. Això no és una utopia, avui és una
realitat, una realitat obligada per la situació econòmica amb què
ens vàrem trobar, però crec que aquesta malaurada situació,
aquest desgraciat incendi, ha demostrat que aquesta conselleria,
aquest govern, és capaç d’afrontar amb garanties i en les
situacions més adverses possibles, crec que en això hem
coincidit tots, un incendi d’aquestes característiques, i això és
perquè la feina s’ha sabut fer, tant la de prevenció com la
d’extinció.

Per tant reiter les nostres felicitacions i crec que les línies
plantejades per la conselleria són les que es necessiten per evitar
futures situacions com aquestes. En parlàvem a l’anterior
intervenció: conscienciar en la cultura del risc, autoprotecció,
evitar l’erosió, recuperar la nostra coberta vegetal, fent per a tot
això un pla de restauració amb les línies que vostè ha marcat;
canalitzar aquesta resposta social, molt ben intencionada però
que evidentment -i això ho comentava el Sr. Abril i estic
convençuda- necessiten una guia perquè realment sigui útil
aquesta feina i, a vegades amb la millor voluntat, no és malmeti
un espai. I, en definitiva, continuem fent feina perquè amb els
recursos que tenim, que vostè ha demostrat fil per randa que són
els necessaris i que a més en alguns casos fins i tot s’han fet
inversions més altes que les que s’havien fet en tota l’altra
legislatura, és a dir, s’ha invertit més en dos anys que en quatre,
continuem fent feina en aquesta línia, estic convençuda que els
fruits es veuran.

I una darrera cosa: efectivament, si volem prevenir els
incendis és imprescindible la implicació de la propietat privada.
Ni a la Serra de Tramuntana ni a la resta de les Illes Balears és
possible que hi hagi recursos per part de cap administració, i a
més consider que no seria bo, per poder fer les feines de gestió
forestal que es necessiten per actuar amb garanties per evitar
futurs incendis o almenys intentar evitar-los. Per tant facem
totes les feines possibles per recuperar la gestió correcta dels
nostre patrimoni forestal, per recuperar els espais agrícoles, que
molts d’ells ho eren fins fa 50 anys i per les dificultats, i també
per les característiques de l’economia de les nostres illes, han
estat abandonats; en definitiva, treballem de la mà dels millors
preservadors del nostre territori que han estat, en molts de casos,
els nostres pagesos, i crec que la Serra de Tramuntana és
patrimoni de la humanitat perquè és un espai transformat per
l’home, que la intelAligència de l’home que va aconseguir un
paisatge com el de la Serra de Tramuntana avui també colAlabori
en la seva preservació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica del Sr. Conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori. Té un temps de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, Sr.
Bonet, estam fent bastant més amb menys pressupost, i li posaré
dos exemples i vostè en coneix un, perquè a més se’n va anar a
fer-hi fotos i després li va sortir el tir per la culata: el centre
d’interpretació de Cabrera. Quan vostès hi eren ens costava 1,5
milions d’euros; ara, amb 300.000 euros, segueix obert, el
centre d’interpretació de Cabrera ara segueix obert i està en
millors condicions del que estava abans; d’1,5 milions a
300.000. 
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Hem tengut oportunitat de parlar amb vostè de l’escorxador
de Palma. Ens costava 1 milió d’euros cada any; ara com a molt
a aquesta conselleria n’hi costarà 200.000, que vostè m’ho va
demanar en seu..., aquí, en aqueixa comissió precisament, i
pràcticament en línia del que vostè deia, perquè jo creia que
també estàvem alineats amb això. És el que hem fet, d’1 milió
d’euros ens en constarà només 200.000, a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, efectivament, i
funciona millor del que funcionava abans. A això se li diu
gestionar, i se li diu gestionar amb eficiència, Sr. Bonet, i se li
diu que tots els recursos que tens els has de posar a produir de
la millor manera possible i per treure un rendiment. De totes
maneres, Sr. Bonet, no m’estranya que no ho entengui però, bé,
no deixaré de repetir-li-ho.

A la comissió de Tots per la Serra vostè em diu que només
ens hem reunit amb polítics del PP. Miri, escolti, no. A la
comissió de la Serra ens hem reunit amb els batles elegits
democràticament de cada un dels municipis i amb els
responsables de cada una de les administracions. El problema
que hi és que, clar, no n’hi ha cap dels seus, però no n’hi ha cap
dels seus perquè varen perdre per tot, perquè varen perdre per
tot. Aqueixa comissió de Tots per la Serra és institucional,
d’acord?, institucional. Si hi hagués entrat un municipi, que per
a res ho hagués volgut jo, governat per qualque batle, que n’hi
ha a la Serra de Tramuntana, que pogués estar afectat, idò hi
seria, estaria assegut com a batle, però no com a polític, com un
polític d’un grup, etc., idò no, perquè no té aqueixa funció, no
té cap finalitat polítiques. Allà no hem d’anar a fer segons quins
coverbos, allà només ha d’actuar amb els responsables executius
de cada una de les administracions. També per tant li deman que
deixin de confondre el tema.

Del pla de recuperació, miri, el pla de recuperació el tenim
pràcticament enllestit, i enllaç amb el que deia el Sr. Abril.
Efectivament en tots els temes de biomassa ja..., i jo els he
apuntat una sèrie d’hectàrees en les quals es farà feina, una sèrie
d’hectàrees on es retirarà la llenya, una sèrie d’hectàrees on
s’han de deixar els troncs, el que té més del 20% i busques,
crec, de desnivell es tomaran els troncs i es deixaran per
contenir l’erosió. Es mirarà a veure on hi ha regeneració natural,
i allà on no, s’hi farà reforestació. Això, home, els nostres
tècnics... i la universitat està dins el comitè, la UIB està dins el
comitè de gestió que s’empra per a aquests temes, però també
hem de dir que pràcticament tots els tècnics que hi ha
d’enginyers forestals estan fent feina dins la conselleria, quasi
tots, amb la qual cosa són els mateixos els dels colAlegis
professionals, els de la UIB, els de la conselleria, s’asseuen tots
a la mateixa taula sempre. Per tant han d’anar tots estirant del
mateix camí. Nosaltres com a polítics no ens hi ficarem,
nosaltres el que farem serà demanar-los les conclusions i que
ens diguin quines són les actuacions que hauríem de dur, i ens
diran “en aqueixa zona hem de reforestar, en aqueixa hem
d’esperar perquè hi haurà regeneració natural”, i jo crec que
tampoc no hi ha gaire més a fer.

Bé, amb les promeses del ministeri de Cañete, idò jo encara
dilluns vaig parlar amb ell. Ells cada any obren un reial decret
d’ajudes, i nosaltres ara estam pendents de veure què pot sortir
d’ajudes per a tots els afectats d’aqueix incendi, i crec que
sempre es fa a finals d’any, ja ens ho va dir quan va venir,
nosaltres li enviam documentació perquè les nostres
característiques i la nostra casuística es puguin tenir en compte.

Bé, el personal específic que vostè em demanava a la Serra
de Tramuntana, pràcticament hi tenim el director, 4 agents de
medi ambient, 2 tècnics d’IBANAT, 20 persones de brigada i
lògicament quan hi ha actuacions, com ara fan actuacions a un
moment donat dins zones com aquesta que s’ha cremat, hi ha
molta més gent, la que hem de menester per a cada actuació.

I a Menut, actualment hi ha 100.000 plantes disponibles i el
que hem de fer primer és veure quines haurem de menester,
perquè no ho sabem encara, hem de veure la regeneració com es
dóna.

Vostè m’ha comentat el tema de les cabres, bé, aquest és un
tema que depèn del consell, em sap greu quan li dic al Sr. Bonet
això depèn del consell, és que..., jo, les competències que tenc
ja són moltes i àmplies i importants com per demanar-ne més,
les coses que hagin de fer des del consell insular idò que les
facin, i en aquest cas hi han fet feina, s’han reunit amb els
caçadors. I és ver que això dóna...els caçadors voldrien tal
vegada...bé, en aquest cas la gent està bastant alineada i tothom
té clar que el primer és la regeneració de la zona i per tant, el
control de les cabres perquè aquesta regeneració hi pugui ser.

Jo, Sr. Abril, ja ho he dit moltes vegades en el Ple, no sé si
vostè ha tengut oportunitat de sentir-me, jo en xerraré molt de
temps de l’herència. A vostè no sé si n’hi han deixada cap mai
d’herència que li faci mal a nivell familiar, però si n’hi toca
alguna se’n recordarà durant molts d’anys. Aquesta és per
recordar-se’n durant molts d’anys, eh?, no ens n’hem d’oblidar,
perquè no torni a passar, ni d’una banda ni de l’altra, eh?, vull
dir que no ha de tornar passar trobar-nos amb això.

Escoltin, quan vostès agafaren IBANAT, l’agafaren amb
zero deutes, quan aquell senyor va entrar n’hi trobà 5 milions
d’euros de deute, amb molta més gent aquí enmig, etc. Amb la
reestructuració que hem fet nosaltres continuam fent l’extinció
d’incendis igual o millor que es feia abans, continuam fent el
manteniment de les hectàrees igual, com li he demostrat, o més
de les que es feien i amb una reducció de pressupost important,
i hem fet una compra de béns multiplicada per quasi vint
vegades el que vostès compraren.

Per tant, es poden fer coses si realment ho tens com a
prioritari, aquest tema de la prevenció i extinció d’incendis és
prioritari per a aquest govern, ho hem demostrat i ho
continuarem demostrant cada vegada que faci falta.

Voy bien o...?, bé, si no em puc...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, el l que passa és que són cinc minuts per a cada
intervenció. Anam bé.
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EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

D’acord, vull dir que jo amb això pràcticament, per acabar,
continuo dient en el tema de la propietat privada, Sr. Bonet, ens
hi hem reunit, el consell s’hi va reunir fa un any, jo m’hi he
reunit dues o tres vegades, si alguna cosa domin és aquest tema,
eh?, si alguna cosa domin li puc assegurar que és aquest tema i
aquest tema, avui ha estat la darrera vegada que he estat reunit
amb ells, amb diverses històries i amb diverses problemàtiques
que tenen.

Per acabar també, m’agradaria que no ho oblidàssim, aquest
incendi és fruit d’una imprudència, el 93% dels incendis que
tenim són per imprudències o per negligències o que un ha
volgut fer mal i aquí també nosaltres hi hem de fer tota la feina
que faci falta.

Vull acabar dient que per a nosaltres la recuperació
d’aquesta zona, és ver que és important i necessari, jugam amb
un handicap i és que ens hem d’entendre amb els propietaris
perquè ens deixin entrar a fer-hi les feines. El Sr. Bonet, en la
primera intervenció crec que em deia que s’ha començat..., no
sé si era... o el Sr. Abril, que feien feina amb els voluntaris dins
una finca, bé, l’Ajuntament d’Andratx és el que coordina
aquestes feines i ens va dir que disposava de tots els permisos
per fer-hi feina. El que sí han d’entendre els voluntaris és que si
el 86% és propietat privada, idò, haurem de fer feina dins
propietat privada, m’entens? És que no queda més remei, perquè
si no, no en podem sortir.

El que sí sempre hi ha, m’imagín, en casos d’aquests, en la
coordinació sempre s’ha d’estar vigilant, jo en prenc nota i si hi
ha problemes de coordinació..., que jo les notícies que tenc és
que funciona bastant bé, és veritat que si tal vegada un és un
expert i un entès en forestal troba que podria fer més i té aquella
ansietat per fer més coses, etc., però també és ver que allà estan
coordinats per una sèrie de personal d’IBANAT que hi va cada
dia que hi ha el voluntariat i que el tracte que es dóna a la gent
per part de l’Ajuntament d’Andratx que és el que ho coordina,
de berenars, de menjar, de beure..., jo hi he estat i la veritat és
que crec que és molt, però molt correcte.

Vull agrair a tota la gent, al voluntariat, a tota la gent que ha
fet aportacions i que en continua fent a la comissió de Tots per
la Serra, idò agrair aquesta colAlaboració perquè sense cap
dubte... tot sé cert que encara quedarà curt, és a dir, tot quedarà
curt.

Moltes gràcies.

II.1) Pregunta RGE núm. 3268/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Manel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a prospeccions petrolieres.

II.2) Pregunta RGE núm. 3269/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Manel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a prospeccions petrolieres 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara..., en teoria hi havia dues preguntes, però ja
varen ser contestades per escrit...

EL SR. ABRIL I HERVÁS

Sí, dues preguntes del diputat del nostre grup Nel Martí,
però ja varen ser contestades per escrit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte idò. Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui
només queda agrair la presència del Sr. Conseller i dels alts
càrrecs que l’han acompanyat.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. 

Bones tardes i moltes gràcies.



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 50 / 18 de setembre del 2013 731

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


